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ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΚΤΙΟΝ. 

ΗῈ πιαπιιβοῦῖρί ἔγοπι νυ ῖοἢ ἘΠ15 ταχί Πὰ5 θθθη σορ θα ννὰ5 δοαπῖγοα Ὀν 

πῖθ ἴῃ ἴῃς ϑρτγίησ οἵ 895 ψνῃ 151 1 ννὰ5 ραβϑίηρσ {Πγοιθ ἢ) (ἰαἴτο Οἢ ΠῚΥ 

νὰν ἴο Μοιιπὶ ϑίπαϊ. 1 ἢγϑέ 5ανν ἴῈ ἴπ {πΠῸ Παπα5 οἵ ἃ ἀθα] θοῦ, νπὸ παὰ Ῥθοη 

βθηΐ, 1 σαηποΐ 88 ν᾽ ταοοπημηθη 66, ἴο Μτ5 αἰρβοη ἀπα πηνβε} Ὀγν ἃ ᾿ἰθαγηθα 

ϑυτίαη σεπε!οπηδη, γοϑίἀθπί ἴῃ Ερσνρί. 1 Πα {πθη θθθη τνογκίηρ ἴου ἔννο 

γεαῖβ αἴ {πὸ ἔννο Ραϊθϑεϊηΐδη ϑυντίας 1, θοςοπαυθ5. οὐ ἴῃ6 (οβ5ρ6}5 οη Μοιηΐ 

Θ᾽παΐ, οπα οἵ νης Πα Ῥϑθη αἰϊβοονογοα Ὀν πΊν 56 }Γ ἴῃ 1892, ἴπΠ6 οΟἴΠοῦ Ὀν 

ΤΥ {το ης, Π)γ 1. θη 46] Η υγῖβ, ἰη τ893΄. ὙΠοτῖα 5 Δη οἱ ΒοΟΚ ννῃΪο ἢ 5αν8, 

“Ἐρ ἢίπι {παΐ Παῖῃ 5141] θὲ οίνϑη," δηα {Πι|5 νῆθη ΠΥ ον [6]] οἡ {ΠῸ Πα ΠΊῸ5 

οἵ Ῥδὰ] {πῸ Αροβί!ς δηὰ οἵ Απιοβ {πὸ ρίόρπεῖ ἴῃ {πὸ τατος. 1 ννὰ5 5612. 

νυν ἀη ἰγΓΓΘ 5 5Έ 1016 Ἰοησίηρ, απ ἴδῃ πηϊπιιζοβ ἰαΐογ {ΠῈ νοϊπια μα θοσοπηα 

Τὴν οὐνῃ Ρτοροτσίν. 

1 ννὰθ ΠΡ ]6 ἴο σιιθθθ, Ἔνθ Δρρτοχιπηαίοὶν, ἴΠ6 ἤαΐς οἵ πὶν πον ν 

[οιιππ ἔγδαβαγο, ἴου {πε ἰαϑὲ ἔθη ἰθανθϑ, ομς οἵ ννῃῖοῃ “ου ]655 σοπίαϊης {ΠῸ 

ςοορμοη, μαα Ρθεη σίνοη ἀνναν, ὁπα Ὀγ οπο, Ὀν {πΠ6 ἀθαϊοῦ ἴο νατίοιιβ ρθορὶς 

ψΠῸ0 γεσαγάθα {Π6 πὶ ΟἠΪν ἴῃ {ΠπῸ ΠΡ οἵ συγ οϑιτῖθβ. ΤῊΪ5. 5 θούπο ουἵ Ὀγν 

{πὸ γα ἀρρϑαζδηςο οἵ {ΠῸ τεηΐϑ. 

Μν ἢτβϑί σᾶζα ννὰ8 ἴο νυυῖζα οἷξ ἃ ϑιιπηπηαῦν οὗ [15 σοηίοηΐς, απ {Πποϑς 

γοναὶ θα {ΠῸ ἕαςξ {Ππᾶξ 1 Παα θθοοπΊο ΡΟββαββθα οὗ πηδην ἰητογοϑείηρ ρου οἢ5 

οἵ τπ6Ὲ ΟΙα Ταεβίαπιθηϊς ἰοχί ποῖ ΠἰΠποτίο Κηοννη ἴῃ Ῥαϊοβεϊπίαη ϑυγίας, ἃ5 

Ὑν6}] ἃ5 βοπηα ἔγοπι {Π6 Αοἴβ δπα ἔγοπη δὲ Ραι}}5 Εἰ ρίβεϊθβ, 5ὸ {παξ᾿ ἘΠὸ {{Ππ||6 

τη Πιιβουρί τνου] ϑιγοὶν ρύονα ἴο ΡῈ πηΐπις οὗ [15 Κη. 1 Παά β8οπὶὸ 

ΠΤ Ιϑοίνηρ5. 85 ἴο ὑνΠΟΙΠΟΥΓ Οὐ πὸ ἴξ Πα Ῥθθη Ποποϑν σομῆς Ὀγ, ννΠοεῖΠοῦ 

ἴῃ δος 1 414 ποΐ ἰούπὶ ρατί οἵ ἃ {ποῖ οὔ Μ55. ννῆϊοῃ Παα γθοο θεν ἕαϊκοη 

Ρίαςσε ἔτοπὶ πῈ (οηνεηΐ οἵ δὲ (διῃογίπθ [1 {πογείοτε ἴοοῖς σαῦα ἴο ἀθβοῦῖθα 

1 Ἔχδσῖν ἴο βθνογαὶ οἵ Π6 ϑίηαὶ τηοηκϑ, ἱποϊ πα τηρσ ΕδΊΠον ΕΠ ν πηπι5, ν πὸ 

1 ΤῊ ἰοχί οἵ οἣς οὗ {π656 1,θοι᾿οπατῖθβ, νν ἢ ἃ σΟ]]ατῖοη ἔγομι {Π6 Οἵ ΠοΥ ἀπ ΠῸΠι {ΠῸ 
Μαϊϊοδη ΟΠ6, 5 ἴῃ σοιιγϑθ οὗ ρυδραγδίίοη, Δ η6] νν}}} 06. ΡΠ 5Π 6 ἴῃ ἃ ἴδνν πποηῖῃ5. Ὀγ 

Μεϑϑύβ αἸΠΡουῖ δηα Κἰνιηρίοη. 



νὶ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ννὰ5 510-Πγαγίαη ου πα ην γ᾽ οαγ5. πη 6ογ {πὸ ἰαΐο ἰαπχοηΐοα Εαίμον (α]ακιίοῃ, 

ἀπ πο Κηον5 {Πς ΠΡγαγν Ὀοΐίογ τΠπαη δὴν οἱ 5. Ῥγοίμγοη. ὙΠον 8]]} 

ἀϑϑαγοα πΊ6, ἱπἀοροπ θη !ν οἵ οαοἢ οἴπού, {παΐ ποίῃῖηρ ΓΕΘοΠΊ] ηρ [ Πδὰ 

ονοῦ θοοη 5θοη ἰῃ ἔπΠς (οηνοηΐῖ. Νονογίπο! 655 1 4ὁ ποΐ δοςορί ἱπιρ] οΓ Εν {ΠῸ 

βἴογυν το] Ὀν τπς ἄθαϊοσ, ἀπ οπ ΡΟ 64 ἴῃ [πς γϑοεῖρε ἢ6 σανα πιο, {Παΐ 

ἴ Πα Βοθη δῇ Ποίτ]οοπ ἴῃ ἃ ϑυγίαη [ἀ ΠΉΠΠΥ, νν πο Πδα οπησγαϊθα ἴο Απιογῖςσα 

[το πῇ {πὸ ν Παρ οὐ ΑΒΓ ἴῃ {πὸ ΤΠ Ράποη, ἀπ νν πὸ Πδ4 ραγίβα νν] ἢ 1ξ ογ 

{Πς 5αῖκ οἵ {πεῖν ραββασο-πηοηον. [Πᾶνα πηαάα ὄνοῦν απ θανοιι ἴο ἀἰβοονοῦ 

τς πγίδϑίησ ἰθανοϑ, θα πιοτὸ ποι ϑιισσθϑθ. ΜῪ {πϑι1Ποφέίοη ἴον 

Ρακίηρσ της 1 Θοιοπαγν ἰηΐο δἽμαζα δμαϊἑεα 15 [παῖ 1 ρίοκαα ἰξ ἀρ, Κα ἃ 

ΡΟΌΡΙο, οἡ {ΠῸ τιρσοα ρα ΠΟ ἢ ἰΘδ5 ἴο πε (οηνεπί. 

7)εσεγρέϊονι ο7 ἐλε 77 αριλ εν ί. 

ΤῊ νο]ιπηθ 15. νοῦν 5Π14}], ΠηΘαϑα Γ Πρ ΟὨΪΥ δῷ ᾿ποῆ 65 ὈΚν 4 ἴποπθ5. ὍΤΠὸ 

ΜΓ ΕΟ ἴ5. ἴῃ Οἠ6 σο]τπλη, ΔΠη6 {Π γα 15 ΠῸ ἀρρϑάγαπος οἵ γα ]6 4 [ἴπ65, νϑγεσα] 

ΟΥ ΟἴΠογννίβο. ὙΠΕΓῈ ἅΓῸ 14 ΟΥ̓ 15. [Ππ65 οὗἨ νυπησ οἡ οαοῇ Ρᾶρε, Δη4 228 

Ιδανοϑβ, ποῖ ᾿ποϊ πα τηρ {Π6 12. ΠΟ ἢ ἀγα πηϊβϑίησ. ΤΠ ἰθανοβ αὐὸ αἰν! 464 [οΥ 

1Π6 πγοβὲ ρατγέ ἰπΐο ητῖτοβ οὗ εἰσ, πα Ρογοα ΤΠ ϑγγίας Ἰεϊέοτβ, ὙΠῸ [θη ἢ 

απῖτγο, πηαυκκοα γοα, ἀΡΡαγοπΕν σοηΐαίποα 5ἷχ ἰΙοανοβ ΟΪν, δης [15 ΠΙ Ἰθαΐ 

Πὰ5 θθοη ἕογη οὐἍ, [{{{ σοπίαϊηοα εἰρη ἰθανοβ, ἘΠθη ἴΠγος αὐα πηϊϑϑίηρ, δη4 

ΜΠ τποπη τπς ταθτῖς ἴο ἃ [τΓ05} [,6ϑ5οη, ἴοσ {πὸ Ὀ]αηὶς ἴῃ {πὸ ταχί [0}Ρ Χί. 

10"---20. σοι] ποῖ πᾶνε οσσιρίοα τηοΐο {Ππαῃ οπς ἰοαῖ, Τῆδ [ουγίθθηίῃ 

ἀαῖτο, πηατκοα γλλ7ι, Πα 5 ἴθ ἰβανοβ, ἔπ Βῇθοπ ἢ αὐτο 15. πηαυκ αὶ ἢ ἃ πη] 

γιγέ7ι, ἀπ ἃ τῃς 5ἰ χτθθητΠ ἡ] ἃ σολιξαίλ. ὍΤῊς αϑὲ οχίϑείησ ααῖτα 15 πη κοα 

ΜΠ ἃ (3.9, ἃ ννα Πᾶν ἀβϑιπηθ {παΐ ἴξ 5. απῖτα -Ὅωνς ὑνΠΙσ ἢ Πᾶ5 

αἰδαρροαγοά. ὙΠοῖο ατὰ ἱπα!σαΐζίοης {Παξ αυγ «5... πᾶν Πᾶνα σοπίαϊ θα 

ἴοη ἰδφανοϑ, θοσδιιϑο [Πς ἀϑιι4] πλατκ οἡ {ΠῸ6 νοῦϑο οὗ [5 εἰσητ ἢ ̓θαῇ 5 νναητίηρ 

Πα Ῥοσαιιθο [Π6 Ὀἰπα προ σογ 5111 Θπο]οβοβ ἃ [γαοίίοη οἵ ἴννο δα ΟΠ Α] 

Ιοανος. αἰοηρ ψἱἢ τ. ὙΠα βονθηΐθοηίῃ αὐτο 5. πιαγκοα Π ἃ «Θ, {πε 

οἰσμθοητῃ νυν ἃ ἃ. Τῆς βοοοπά ἰοαΐ οἵ ἴῃς πἰποΐοοπίῃ ατῖτο ἰ5 νναητίησ, Βαΐ 

ἴ Πα θθοη τορ]ασο Ὀν ἃ Ὀ]αη]ς νο πὶ ἰοαί. ὙΠῖ5. πηα Πα ίοη 15. ον 4 ΠΕ 

οἵ πιο οἱοΥ ἄαΐο ἔπη {πὸ οἴποτβ. Α τοίογοησς ἴο ρᾶᾷρα ο8 νν}}} 5ῃθνν {παΐ 

1Ποτὸ 15. ἃ γϑοοσα οἵ [Π15 ἴῃ Κ ἀύβῃη!. 

Τῆς Βἰπάϊησ Πα5 ἀἰδαρρθαγοά, Ἐπουρ ραγέ οἵ [[5 ἴπ ποῦ 5Π6]], σοπηρΡοβο 

Οἵ Ῥάᾶροῦ ἰοᾶνοβ. ραβίοα τοροίῃον, γοηταΐηβ. αὐ πὸ Ὀαριπηΐϊηρ οἵ τῃς ῬοοΚ.. 

ΤΠο νο] πὶ ἰ5 σοοα υνἱπους Βοΐηρ οἵ Ἵχοοϑβῖνο ἤποη6885. 



ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. ντ 

Α ποίίοσραδ!ε ἰαςξ ἰ5 {παὶ {πῸ ταυῖοθ αὐ ἴῃ ϑγγίας, [ποι ἃ ἔονν 

ΚΚαυϑῃιηΐ νοῦ 5. σοι ἴῃ {παΐ ἴο 1οϑϑοὴ 34. ΤΠ15 Ροϊηΐβ, 1 {Πῖηκ, το ἃ 

οἰάον ἀαΐς {παη {παΐ οἵ δὴν οἵ {πε (αοβροὶ [1,θοϊοπατίοθ πον οχίαδηξ, 

δνοη ἴο {πε {ἰπ|6ὸ νπθη ϑυγίας ΠΟΙ [15 οὐνὴ ἀραΐηϑε Ασαθῖς 5. ἃ βρόίοη 

τοηριτια ; Ροπαρ5 ονθὴ ἴο ἃ {{π|ὲ θη 5. ϑυνὰν ννὰβ5 τιπαἰβριῖθα, Αἢν 

ἀὐραπηθηΐ ἤοπὶ {πΠ6 Παηαννγ ηρ 5. Βαβαί νυ {πὸ ἰηΠ{14] αΠΠΠοιΠν {Ππαᾶὶ 

ποῖα 15 50 {111 ἴο σοιηραζγε ἴἃ νὶἢ. ΤῈ 15 ποῖ 50 5{{ΠΠ 5 ἴπαΐ οἵ {ῃε 

Θἰηδὶ Τιβοϊίοπαῖν Β οἵ (6 (οβρεῖβ, ΠΟΥΓ 50 πρτρῃΐ ἃ5 {παΐ οἵ Ὁ. [Ι{ 

Πα5. πιούθ ΓΟ Ϊαησο ἴο ἐπαΐ οὔ {πὸ Ναϊίζσαῃ 1 Θοἰοπαῦν Α, ἰοιη Ὀν 

σι. Ε΄. δηά ]. 5. Αβϑθεπίδηιϑ. Βιΐ 115 σπαγαςίευ 5 πο ποτα ταρσι]αγ, {ΠῈ 

ΠηΔ] λμλγέ7ι5 τ΄ Πρϑανίου, δη6] {ΠῸ φζηιοίς ἤανο ΠΟΥ ϑυνθορίηρ [Δ1]5. 

ΤῊΘ χορ ]οης [ἀσβί πη }6, τοργοάπιοοα ἔο πῇ ἃ ΡΠοΐοργαρῃ οἵ Μτ5 αἰ θ5οη 5 

Ὀν ἴπς (δηιρεάσε Επρτγανίησ (ομηραην, οὈνίαΐοϑ {Π6 ποοθϑϑίίν [ῸΓ ΠΠΥ 

Ῥαυγϑιίησ {Π6 δ] οοῖ ἀην [αγίΠου. 

75 Ογζρίηι. 

ὙΠοῖο σαη θα πὸ “οι {Παᾶΐ {Π|5 15. ἃ Το ΟΠ αΥν νν Π]ο ἢ ννα5 τπι5οα] θγ {πὸ 

Μαϊκῖίς Ὀγαποῃ οἵ {πὸ ϑυτίαη ΟΠιοῃ. ὙΠῸ οτἱρίη οἵ {πὸ (γος (ο5ρε! 

Τ,δοςοπαγοβ, οπς οἵ ννῃΐο ἢ ἢα5 θη Κηοννῃ δίπος 1756, ἀπα {πὸ οἴ ποῦ ἵννο 

ΟἿΪν δίησα 1892-03, Ὧηα {Π6 Πίδίογν οἵ [Πς ἴα! οςξ ἴῃ νυν πο {Πὸν αὐ νυυὶθη, 

τα Βοΐἢ ἱπνοϊνεα ἰῃ 50 ἄδθρ δῇ οθϑβοιγν {πᾶς ἄνθη {ΠῸ δοαπΐ ΠΟΤΈ νυ Πῖοἢ 

1ΠπῸ τα γῖοβ. οἵ {Π|5. Ῥοοῖ [πτονν οἡ {Πὸπὶ νν1}} θῈ Πίρϊν ννοϊσοπλθ. [1 15 

ΘΘΠΟΥΑΠν σοποράοα {Παΐ {πὸ ἀϊα]θςοξ 5. το Ιν Ππαΐ νυν ῃΐο ἢ οἷν ΤΟΥ ΘΡοΚκο, 

πα {Ππαᾶἰ ἡνΠῖο ἢ θοννγαν αἱ ϑαίηξ Ροΐοσ. Νὸ οἴποῦ [Ὁὐπὶ οἵ ϑγγίας σοπη65 50 

Πθαγ ἴο {πὸ Ιαησιτιαρα ἴῃ νυν ΐο ἢ (Π Τ᾽ αύριιπηθ ννοῦα νυυϊ θη, απ οὐ {Π656. οὴς 

αἱ ἰϑαϑί ννὰ5 ἴπ ΟὐᾺ] τι56 ἴῃ Ῥαϊ!οϑδέίης ἴῃ ἴῃς ἢγϑδὲ σθηΐιγν οὐ οἷ ογα. ΑΔπα 

1 15. ΘιΓΠΊ]θο  {Ππαΐ {πὸ [νυ ῖϑ ἢ γα 15 πο Ποα [τοπὶ “ 1)ατιιπη," 1.6. [ΤῸ ΠῚ 

ΒοιΠογη Ππάαθα, αἰζοῦ {ΠπῸ ννὰγ ἢ Ηδατίαη, πιϊσγαίθ τὸ (α411Π|6ς, πὰ 

{πα ποοθίογνν αν οἱ πο {Ποὶγ νντ τἰπρ5. ἴῃ ἃ (ἀΠ ΠΘαη ἀγο55᾽. [ΤΕ Πα5 {Πουοίοτο 

ΒΟΟΠ]ΟΕ ΡΓΌΡΟΥ ἴο σ4}] {πὸ ἀϊα!οοῖ “ Ῥα]οϑεϊπίαη Ὁ γαῦποῦ {Ππαῃ “ [οΥιιβα]οιη "ἢ 

ϑγτῖας. 

Α 5ιιρροβίίοη ἢᾳ5 ἰαἴοϊν θθθη πιαάο {παΐ ἰξ πᾶν Ροϑϑίθν θὲ Βρνυρίίαη. 

Ι͂η {πῸ “Τιξζατρν οἵ {πῸ ΝΙ]Ο,᾿ τοσθηε!ν ἀσαηιϊίγο Ὀγν {πὸ ΠΥ Γ|5}. Μιδαοιιη, 

4 η6 ΟΥ̓ ννῆῃϊο ἢ ἀπ ἀσοοιιπί πα5. θθθη Ρι 5 Π6 θγν ἃ. Μαιρο]οιι (νον ] 

Αϑίδξεις ϑοοίοι γ᾽5 [ουσπαὶ ἴογ Οσςίορον, 1806), ννὲ πη {Ππαὶ ἴῃ 1Πς βουνῖίςς 

1 ΤλαΙπηδη, (Οἰγαληηιαί ἐς 7 αΐδελ- δας ἰγίδελεγι “Ιγανιαολδολ, Ὁ. 31. 



ΝΠ ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[οὐ ἴῃς τίσ οὐ {πὸ τίνοσ, οὴς οὗ ἔπος ἴπτος ἰοϑϑοηβ Γοδα ἰ5. {Ππαξ ἔγοιη (ἀΘμοϑῖ5 

τ. 4-19.. γ᾽ θη ο]: Η δ γα. σα ]Π]δα τὴν αἰίαηίίοη το {πΠεῸ ἔαοϊ {παΐ ἴῃ (ῃς 

γα τῖς ἴο 1 οϑβοη 60 οἵ οιι Τοοἰοηαῦν, σοηξδϊηΐηρ {Παΐ νοῦν Ράβϑασο, ννῈ 

πη {Πς νου 5 πόδι. αϑ τσ τπότοσ ς οτσ σᾶς ὍΘ» ἐϑοδια, “Δ η6 

αραΐη ἴΠ6 ἄαν οὐ 1ῃς σοηδβεογαίίοη οἵ {ΠῸ νναΐοσ οἵ {π6 ἱπιιπάδίοη. 

Ι 511 τπιηκ {Ππαᾶΐ τόδιιν. ΑΞ πηᾶν Ὀδ ἃ πιίδίακα ου τόδωνι. α 99, 

“Ραρτίση)." [5 {Π|Γ Ἰοίου 15. ποῖ 50 ἀβοίθα]ν [ογπη θα 85. 1 σοι] νυ 5}. 

[ σοεγίαϊ ]ν τγοβεη 0165 ἃ «Ὁ τῆογα ἴδῃ ἃ 9; δπά γεῖ ἰἴ ἰ5 ποΐ 50 [4]] 

ἃ5 ΟἴΠΟΥ «Θ΄β οἡ ἴῃς βᾶπιὸ ρᾶσο. Βιΐ (σφη. 11. 4-[,0 15 ἃ ἰδββϑβϑοῇ 850 ἄρρίο- 

Ρταῖς ἴο {πΠ6 ονογῆον οἵ ἴπθ σίοαΐ γίνου ὑνῃῖσἢ σοπηραββοῖῃ ἴπ6 ΨΠΟΪῈ 

Ιαηὰ οἵ Οἰ5ῃ, πὰ {πὸ οσοἰποίάδηος οἵ {Π|5. ραββδᾶσε Ρείησ ππαοιθίοαϊ]ν 

ιι564 ογ ἴῃς σοηδοογαίίοη οἵ {πε ΝΊ]Ὲ νναΐογ ἴῃ Μ τ Ματγρο] οι Π᾿5 Τ,ΘοςΙοηαγν 

ἰ5. 80 δἰγικίηρ, [Παΐ ἃ αιιοϑίίοη ἃγῖθε5. ἃ5 ἴο ψΠΘΊΠΟΥ πόδιν αϑ 55 ΠΊΔΥ͂ 

ποῖ θὲ « ἰούπὶ οὗ {ῃ6 νϑρ «ῶσ,, “ἴο ονογῆονν.᾽ 

[ ἈΠ ς- αΥθ βοπΊϑι[π|65. που παησοα τη Ραϊοϑίηἴαη ϑυτίας. ὍΤῊΙ5 

πλαν 6 ΟὈβοῦνοα ἴῃ πν [οὐ Ποοπηηρ δα οη οὗ [Π6 (αοβροὶ 1, θοιοΠγΓ 65, 

6.5. 

πάλ ολροτ σοαά. Α αἀπὰ Β, λαοὶ. τ' (οὐ. Ο (Ταπνς χνὶ. 5); 

αν τα (οαά. Α ἀπα Β, ἀξ Οοῦ. Ὁ ὙΎ7οκὴ πῖσο: 921): 

Ξλ σα (οαάα. Α «πάᾶ Ά, Ξλοπ (ζοά. ( (Με. χχνῃ!. 5); 

τὸν σα Οοάά. Α ἀπ Β, ὥλοωτέχ (σα. Ο (Δἴατκ κνί. 6); 

το (οαά. Α ἀπά Β, ὥίλουο δα. ΘΟ. πἰκὲ πῖνε) 

οπλοοοπ τον διχ. το. (οὐ. Α, οπλιοπ ἀχλλοῦξα (οα. Β 
(]ὁΠη χὶ. 18). 

ὦ ἀηὰ (Σ- αἴὸ {Πκουνῖϑς βοπηοιϊπηο5. ἱπτοτοπαηροα ἴῃ τότ ρας. (οαά. Α 

απ Β, τότ χα. (οα. Ο ({μικὲ χνίϊ. 12); τότ (οά. Α, “9 0.9 

(οί. Β, οἴ (οά. Ο (7]1ομη χίϊ. 3}; ἀπά 80, 1 πᾶν δήά, ατεὲ ὦ δηᾶ ". 

τῶ.» (οὐ. Α, τόπιν» (οσά. Β πὰ ( {(7ὁ6Πη 1. 17) 

ΤῊΪ5. σοηΓ[βίο οἵ 5 Π]αηῖ5. ἀοο5. ποῖ οἰζοη οσςσιιτ, θὰῈ νοὶ ἰξ 15. Ἰορσίςαὶ 

ἴο σςοποϊάς {παῖ ς πιὰν 450 δἴαπα ἰού σὉΏ. 1 δπὶ ἱπογοίογα υν]]Πηρ ἴο 

Δα πη {παῖ τὴν 1 Θοἰοηαῖν πιὰν Ὀς Εργρίϊαη Ὀν ϑομπηθιῃϊησ πιο Πδηῃ 

Ὀν ἴῃς δοοϊάςηΐ οὗ [15 Ππανίησ θθοη θοιρπῃς αἱ ( αἴτο. 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. ἱχ 

ΠῚ {π|5 θὲ 50, ἔννο {Ππθουίοϑ αὐὸ ΡΟΒ5 10 ]6. [Π|τϑῖ, {πὸ νοῦν δἰαγι!Ἂηρ οἠο 

{παὶς {πῸ6ὶ αἰϊαϊεοῖ ἰ5 ποΐ Ραϊθϑεϊηΐαη ποῦ (Δ! Θὰ αἱ 4]}], απ {παΐς {πὸ 

ΡΘΟρΡΙῸ ννπο τι564 ἴξ παα {πεῖγ Ποπλα ἴῃ ργρί. Βιιΐ {π6 ονίάθπος ον {Π|5 

ΒρΡροϑίτοη ἰ5 ἴοο 5] σης; ἃ5. 1 τοϑίβ ἡ ἃ δπρ]ο ἀουθί 1] Ἰοἰίου ; ἀη4 1ἴ 5 

σοιπίογ θα! απο Ὀν πο ας, {παὶ πὸ (αοβροὶ [,θοςοπαῦν οἵ ἴῃς Ναζίοαη 

ννὰ5. υυγιτθη εἰς Ποῦ ἴῃ ἘΠ οἷν οὐ Απίϊοοϊ, οὐ πθαῦ [ουπιβαίοση. ΤΠ Ϊ5, [Ὁ 15 

ἔγιιθ, ννὰ5 ἴῃ {πῸ «αἰ σοπίιγν, θυ τ ροϊηΐα ἴο ἐπα διγνῖναὶ οἵ {πὸ ἀΪα]οςῖ 

ἰη {Παξ αἰδέγιος [οΥ Θοο! οϑ αϑεϊσα! ΡιτρΟβ65, ἀπ] ἘΠπογοίοσγς το {πὸ σοηεπιιο 

αχίβδίοπος οἵ ἃ σοπηηηιηϊγ πὸ Πα θθθη ἴῃ {πῸ Παῖς οἵ ϑρβαϊκίηρ 1. 

ΘΘσΟΟΠΩΪν, {Ππαΐ ΡΒοϑίθϑ {Π6 ποδὶ οἵ ενν8 πο παα ἴο ἢν ἰτοτη θοῖἢ 

Ῥαϊθϑίϊηθ. αἀη (Ά1|1Π|6 6. ἀπιγίηρ [Πς [δαγία! ορριοϑϑίοη. ἀπά θυ νυ πο {Πὸν 

ΒΌΠοΥΘα αἱ (Π6 Ππαπα5. οἵ ἴῃς Ἰλομηδης. απιγίηρ {ΠῸ οαυ]ν σαηζυγίο5. οὐ Οἱ 

οὐα, πού νοῦ ΟΠ γί βιίίαη ϑυγίαηβ ποὺ ἰουπη ἃ τοῖισα ἰη Ἐργρί δη4 

[οὐπηθ 4 βθΠοπηθηΐβ {πού ἢ ἀηα ἐπαΐ {πι5 ἴῃ Ερνρί ϑογνίσο- θοοΪ5. ννοῦα 

υυγτθη, [Π6 ϑαπιῈ ἴῃ ἴοησιιο, Πουρ ἢ Ρρουπαρ5. αἰ ογίηρ 515] ΕΠν ἴῃ [ΟΥΠῚ, 

[τότ ἴποβα οἵ {πΠ6 Μαϊκίίς ϑυτγίαηϑ ἰη ΓΔ] βίης, 

ΤΠΘ ατιοϑίίοη ἃ5 ἴο ψ ποίου {Ππο86 Μαϊκίίος πα {Ποὶγ σΠϊοΓ σθαΐ ἴῃ 

Ῥαϊθϑίίης. οὐ ἰη. Εσυνρὲ ἰ5. ἰπ πὸ ννῖϑα αἤξοιθς ὃν τῃς ἀϊβοονοῖν οἵ ἴννο 

Ῥαϊ!θϑεπίαη (αο5Ρ6 1 1 θοϊοηατα5. ἀη οἵ βοπιο [γασπηθηΐβ ἴῃ ἐῃς (οηνοηΐ 

οἵ 51 (ὑδίπογῖπθ ΕοΥὺ {πουρὴ {π6 51παὶ ρθηΐηϑι!α πα5 θθθη {πο Ποπιο οἵ 

πηαὴν ργρίίαη 50} }ςαγῖ 65, [Ε ννὰ8. αἰ πηοϑὲ ἃ5 δοσοβϑίθ]ο ἴο δὴ ΕΠ] Π]Π4 ἢ Πδοίηρσ 

γοπὶ {πα {ἢγοαίβ οἵ [6Ζ6Ὀ06], ἃ5 ἴο ἃ Μοβοβ [τῸπὶ [Πς ἴαος οἵ ῬΠαύδοῃ. 

ἤζοίαξες 1γηι. ἐΐε Μρόγίο. 

Αποίποῦ οἰτίοιι5. [οαΐιγα οὐ {Πϊ5. Γιθοϊοπαγν 5. {Π6 τηϊϑίαϊςοϑ. [Πὰς Οσσιι 

ἴῃ ϑοπὶς οὗ {6 τὰ το. οὐπέοαλο ἴΏ [Π6 τιὐτίς ἴο 1,.6ϑθοη 12, δηά 

οοαλο ἴῃ {παΐ ἴο 1 ϑϑθοὴ 13 πιᾶὰν 6 πΊείοϊν, ἃ5 Γ. Νοβία σοηϑίοΥβ, 

ΘΧΑΠΊΡΙ65. οἵ ἃ {τδηβροϑί[οη οἵ ἰθίζοιθ νη οἰζεη. οσοιι5. ἴῃ [Ογοσ ἢ 

ΠΔΠΊ65. Βιξ νῆηδὶ δἵα ννὲ ἴο δὰν οἵ [},εϑϑοὴ 4 (Κοπι. ἰχ. 30---χ. 10) 

Βείηρ ΙΑ ΡῈ ]]1ς 5. ἤοπῚ {πΠῸ ΕΡΙ5Ε] 6 ἴο {π6 Η ρίαν" 1 ϑϑοη 7 (ΕΡΠἢ65. 

11. 4--10) 85 ἴγτοπῇ {πῸ ΕΡ ϑε]Ὲ ἴο ἔπε (α]αἰίαπϑ ἡ 1, ϑϑθοη5 ὃ ἂηα ὁ (ΕρΠαε5. 

1ϊ. 13-2 δηᾷᾶ ἰϊϊ. 14-21) 45 ἤἴοπὶ ἴῃς ΕΡίβιϊα ἕο {ΠῸ [ενν5 1,βϑϑοῦ 10 

(ΡΗΠΙΡΡίαηβ. 11. 5--ξ:01) ἃ5 ἴγοπη Τίπιοίῃν ἢ Π6ϑϑοη 11 (ΡΠΠΙρΡΡίαη5 ἵν. 4-0) 

ἃ5 ἰτοτὴ ἈοπΊδηβ" [16βϑοη 34 (Τιζι5. 11. 11-15) ἃ5 οπῚ δὴ Ερίβί!ε ἴο 

Τιπιοίῃν ἡ απὰ 1,οϑϑοη 86 (1 (οὐ. χν. 1-11}) ἃ5 Ὸπὶ ἴῃς Ερίβί]6 ἴο {πε 

Νοπηαηθὺ [[ 6 πηϊϑίαϊκοϑ ἴῃ πὸ σταθυῖοβ ἴο 1 550 η5 4, ὃ ἀηα 9 Παά βίοοὐ 

55. Πν ὁ 



Χ ΙΝΤ ΚΟΘΌσΤΙΟΝ, 

αἴοπο, ννὸ πρῃς παν ἴακοη {ΠΠ|6ΠῈ [ῸΓ ΘοΠοο5. οἱ δὴ θαγὶν ἰγαατοη ; [οΥ 

ννογο ποῦς ποῖ [ονν5 θοῖῃ ἴῃ Κοπηα ἀηα ἴῃ ΕΡΠοβι5 9 Βα [Π6 οσσιγγαηςς οὗ 

Οἴου οἰ πη αν ΒΓ πογ5 ΟΡ] σῸ5 τι5. ἴοὸ ΒΌΡΡοβα {Ππαξ {Π658 γα Υῖο 5 ννούα οἰ Ποῦ 

οοπιροβοά οἵ σορί θα ἴῃ ἃ ρίας ννποτα χα Κπον]εάρσε ἀρουὲ τΠ6 (δηοη 

οἵ τῆς Νοιν Τοβίαπιοηΐ ννὰ5. αἴ ἃ ἰΙονν ορῦΡᾳ. ΤηΪβ5 πηὶρηξ γον ΡῈ πα σαβε 

ἴη ἃ 51π14}} Μαϊκίξε σοπημηηϊν οὐΐ ΟΥ̓ [ΓῸΠῚ ἰπίαγσοιγβ ὙΠ {Π6 ἰαΥΡῸΥ 

Ῥοάν οἵ ϑυιίαη Μοπορῃγϑίίοθ, ποῖ. 50. πηιο ἢ ΡοΥΠαΡρ5 Ὀγ σϑορίαρῃῖςαὶ 

ἀἰδίαπος, ἃ5. ὃν {πὸ ἰηίοϊογαηςσο οἵ αἰσϑοηΐ ἴῃ ΠΟ Ελαβίογη Θοο! οϑίαϑίϊοβ 

τὸ ποῖ ἃ ννηϊ θη ϑοπλς οἵ {Πεῖγ δ εβίαεγση Ὀγοίῆγοη, Τῆϊ5. Πα5 θθθη 

αἰννανο πη Θνούνννῆογε ἃ ϑογίοιιβ ορβίδοϊς ἴο {ΠῸ ρίόργαθθ οἵ ϑοϊεπεῆς 

{τὰ ἢ, ἀηα τ νου] 6. πος ἰῃς ἰε55 ορεζδίίνε ἰῇ ἃ σαϑὲ ψἤεγα {πε 

5ΠΊΔΙΙΟΥ θοάγν ΠΟΙᾺ ἃ [ἢ πον τοσαγάθα ἃ5. οὐποάοχ ὃν (ῃς τηδ]ογν 

οἵ (τ βείδηβ. 

(ὐγιείχς ἴοι. 

ἼΠς πηοϑί οὐτίοιιβ ἈΠ 6] ἰητογθϑίϊηρ νατγίαηξ ἴῃ {Π|5 ΓΘ ΟΠ αν 5. ΡΟΥΠαΡ5 

{παΐ ἴθ Ιϑαΐαῃ. ἰχ. 7 (ρ. 27) «πδιασῖιλα «δια αλτο ,α τ ϑῖο 

παο δι δὰλ καὶ μεγάλη ἡ βασιλεία αὐτοῦ" καὶ τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν 
“ 
ορος. 

Δεῖν ἱπίθγοϑίίπηρ 4150 15 ἐπ γοδαϊηρ πος σα Ὀγν Πζγ Ναβίεὶ τη 1. Τίπη. {]. 

[6 45 σουγοθογαϊ προ {πα ἴῃ 10) οιύ. ὁμολογοῦμεν ὡς. Τὶ σἰγεηρίμεπβ {πὸ 

νίονν οἵ {ποϑὲ πὸ ΠΟΙ {Πς [Ο]]οννίηρ ραϑϑαρα ἴο θῈ ἃ δδ ν [ογπῚ οὗ 

οΥορα. 

ΠΟ νου το. Οσσι5. ἴῃ νᾶγίοιι5 [ΟΥΤῚ5. 50. [ΓΘ] ΠΟ ΠΕΪν π΄ ραβθαραθ 

ὙΠ ογο τνο 5Ποι] 1 Ἔχροοῖ δι {παξ 1 οαπποῖ ΠΟΙΡ διβρθοϊίηρ [ῃς βουῖθο 

οἵ πορ]ροηος ἴῃ Ομ π᾿ ἴο 4614 {πῸ πρρετγ Π{π|0 οὗ {πε ὄν. ϑιοἢ ῬΑΒΒΑΡῈΒ5 

ατθ Ἐπ. Χί. 5 (Ρ. 60); 15. νἱϊ!. τ4 (Ρ. 25); 15, κ᾿ 1 (Ρ. 26), Ἀπὸ αϑ Ὁ ἴ 

50. οἰΐθη τοριοβθηϊοα Ὀν (5 ἴη ἴπς Ραϊοϑεϊπίαη ϑυτίας Οοάοχ (Ὁ οἵ {πε 

(Ο5Ρ6 15. 1 {πίη]ς {Παΐ [ἴῃς μαϑοτ νὸς οοτο οὐ ΗΘΡ. 1. 1 (Ρ. 22) ππιιδὲ θῈ ὑθα}]}ν 

οἶτό »ς 0:5 πολυτρόπως. 

Δ τῆς 1 οϑβοηβ Πομ {πὸ ΟἿΑ Τοσίαπηθηΐ αὐ ον! θην 411 {γα θ᾽ το ἢ5 

[τομὴ ἴπ6 ϑορίπαρίηϊ, 1 {γιθδ {πα 1 Πᾶνα σοπϑι το τῃς σοηνοηίΐεηος οἵ 

ΒΙΡΠ 4] σι θηῖα Ὀν [Ο]]οννίηρ [15 ογάθι, γαῖποῦ πη {παᾶξ οἵ 1ῃ6 Ηδρτονν 

1.566. ΟΥῖοαὶ Νοίεβ, Ρ. ᾿ἰχχὶν. 2. 1018. Ῥ. 1ὐὴΐν 



ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

τοχί, ἰη {π6 παμηθογίηρ οὐ σπαρίοιθ ἀπ νοῖβθοϑ. ὙΠῸν γα {Πποβ6 οἵ {πε 

Οχίογα οαϊξίομ, νποθο ρυϊπξ 5. πού ἈΡΊΘΘΑΡ]Ὲ. ἴο ννθαὶς ονα5 Πα {Παΐ οἵ 

{πὸ γα} ν Ὀεζίογ οηο οἵ )γ ϑιννοῖθ. [ἢ {πὸ Τπάοχ 1 Πᾶνα [Ο]]ονν οα {πὸ οὐ οΥ 

οἵ Βοοῖκβ ννῃίοῃ 15. πιοϑὲ [Ἀπ Πὰν ἴο τι5, {ΠπΠαξ οἵ οἷἵἦἵ ΕΠΡΊ5Π. νογϑίοηβ. 1 

πανο ἄοπε 850 ὃζ. πὸ αἀνίος οἵ ἔννο νεῦν οπλϊποηΐ ϑοῃο αύβ, πὸ Πηα {Παΐ 

1Π6 βοϊθπεῆς αϊνογϑίν ορϑοῦνοα ἴῃ γοσθηΐξ ὑνουκ5 ΓΟϑ 15. ἴῃ ἃ σΟΠΒΙ ΦοΥ 016 

ἴαχ οὐ {Πεῖγ ραζίθηςα. 

Τ απὶ ἱπάθθίθα ἴο τὴν 5ἰϑίογ, Μτ5 [ἀπ|65 Υ΄. αἴρβοη, ἴου πο ρίπρ πη ἴῃ {πὸ 

σοττθοζίοη οἵ ργοοίβ, ἃ ἴαβϑὶς νυ ῃῖο ἢ ννὰ5. πηι ἢ [ἀο!ΠΠ αϊθ Ὀν Οἵ Ροβϑθϑϑίοη 

Οἵ {πὸ πηδηιιβουιρί, αἰ5ο το Πὴ. ΕΡευΠπαγὰ Νοβεῖς, οὐ {Π1π|, [ογ πλιοἢ να! 0 ]6 

ανίοο, Τὸ Πίπι 1 πᾶνε δηἰγιβίθα της ἴαϑὶς οὐ νυυϊεἰηρ {Π6 οὐἸἰσα] ποΐοβ 

νΠΪς ἢ 50 ᾿τηρογίαηξ δὴ δα! θη ἴο οἷ ϑίοοϊς οἵ ΒΙΌΠ σα] ἀοοιτηθηῖβ ἀθπηδη 65, 

ἀΠ6 [Ὸγ νυ ἢ Πα ἴ5. ΡΘοα] ΠΥ] νν 6 }} Πεῖθα Ὀν 5 ἱπεϊπηαΐε Κποιν]θάρα οἵ [Πς 

ϑεριμπαρσίπε πα οὗ {πὸ ΡγΟΡ]οπῚ5. σοπηθοΐθα νυν ἱἢ τ. Μν 5ἰβίεγ μὰ5 βανϑᾷ 

πὸ {πὸ στεαΐ {τοι ]ς. οἵ σοπηρ Ππρ ἃ (Ἰοβδαῦν, ἀπ νῆας 5. ἄπο ἴο {ῃς 

5Κ11 δπα ἀπΠίροπος οὗ ἴῃς ρυϊηΐοῦβ, ΞΡ α Κ5 [ου [561 

ΑΟΝΕΘ 5ΜΙΤῊΗ 1.ΕΝΝ15. 

ΟΘΟΑΜΒΕΙΡΟΘΕ, 

«δ οϑ Ἴο»ὐθ7, 1807. 
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ΧΙ ]--Ἰχχνὶ 

Ιχχν!]---ΟΧΧΥΠΙ 
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ΟΧΧΧΙΙ 
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126--τ30 



ΘΕΟΊ ΝΘΙΕΞ 

ΒΥ͂ 

ΡΕΟΕ. ΕἘΒΕΒΗΑΒῸ ΝΕΘΤΙΕ, 0.0}. 

ΤῊΞΝ ῥτεβθηΐ Τ,θοϊϊοπαγν ἰ5 ΡῪ ἴαγ {πὸ τἰσποϑί σοί θυττοη νυ ἢ ἢ Πα5 
Ῥοθη πιδάς ἴο {πὸ Ῥαϊδϑιπίαη ϑυτίας. ΠΠογαΐιγα δη4 ἰαηριασθ, βίποθ {πὸ 

50-οδ]]Ἱοά υαγισοίϊαγηηηι Πρ, οσο ν1)1167111771 ννὰ 5. ΡΠ 5Πη 6 ᾿ν Οοπηΐ Μίηϊ5- 

σΑΙΟἢΪ ΕτίΖζο ἴπ {Π6 νϑαῖβ 1861 «πη 1864, ἀπΠα ὙΘΡῸΠ5Π6 4 Ὀν Ραμ] ἀς 

Τραγάβς ἴπ 1802. ΤΠϊ5. ΜΠ] ΡῈ πιοῖθ ἀρραΐθπί ψῃθη να ἄγανν θΡ ἃ 

᾿ι5ὲ οἵ ΒΙΡΙΠσαΙ Τοχέβ, ννπΐοῃ παν θθθη αἵ οὐ Πἰβροϑαὶ ΠΙΓΠοτίο, πα ἴο 

γνΠῖο ἢ {Πϊ5. ΤιδοιΓοπαῦν ἰ5. ἃ νά] πα ]Ὲ δἀαϊτίοη. Δα Πᾶνα τπῖθ ΒοῖΠ ἴῃ 

οπθ ᾿ἰϑὲ, ἱπαϊσαίίηρ ἔποθς οχίβ νΠσἢ ἀγα πιαθ Δοσθϑϑίθ]α [ῸΥ {πὸ ἢγβί 

τἰπλ6 Ὀν πηθαῃ5 οἵ πὸ ργοϑοπξ 1 θοςοπαῦν νυ ἢ Ιαγσοῦ ἤσιγοβ, απ ἀδποίϊηρ 

Ὀν πα Ἰοζίοῖβ α---ε {ΠῸ θαυ] οΥ υνοσκβ ἴῃ νυ ἢ {Π6 ΒΙΡ]Ϊσ 4] Ρογίίοηθ. ἀγα 

ἴο Βα (οππά. 

ΤΠΘθ6 αὔὸ πε [Ο]]οννηρ: 

α. Απεοάοία ϑυτίαςα. (ο]]εσὶς βαἀϊατε Ἔχρι] σι Τ. Ρ. Ν. ΤΑΝ). Τοπλι5 

αιαγίι5. Γιρσάπηϊ! Βαΐανογιγ, Ε. 1. Β͵Π], ΜΌΟΟΟΙΧΧν. 45, ΡΡ. 103-204. 

Εταρτηθηΐα ϑυγοραϊδεβίίηα, ρΡΡ. 176-233 οἵ {πε [Πηἰτοαιποίίοη. (ΟπΊραΐ 

ψν ἢ {Π|5 νοϊπιῈὲ ΤΠεοά. ΝΟΙΕΚΕ, 1ςογαγίϑο μος (σίγα! Ὀ]ατ, 1870, ἢ. 5, 

143-48, απὰ Ε. ΝΈΒΞΤΙΕ, ὙΠροοϊορσίβοῃς 1τεγαςιγζαίτπιησ, 1876, ἢ. 26, 

668-671, ἀπὰ {πῸ Ρᾶρεῖ οὗ ΓΑ͂Ν ΠἰπΊβο!ς, 1)6. Ζοοροηδαπηάθ ΠΙογΌβο  ν τη ]- 

ταδηβοπς οὐ ΤὨτίϑες!Κ - ρα] σε! ) πθοῆς. ΒΡ οΙνογία!ηρ, ἴα: Μογβίαρθη. θη 

Μεαεαάρφοϊηροη ἄογ Κα. Αραά. ἀθγ. ννοϊθηβοῆαροη. Αἰ. [1μεετεγκαηαο. 

Ὑνεοάς εακβ, Π ςε] ν. Ὀ]. 196-208. 

β. ΒΙΡΙΙςαΙ Εγαρτηθπίβ ἔγοπὶ Μοιιπὶ ϑἰπαὶ οἀϊοα Ὀν ]. Ἀθπά 9] ΠΑΚΕΙΒ. 

Τιοπάοηῃ, Ὁ. 1. ΟἸαν απα ὅοηβ, ι89ο. Νο. 16, ΡΡ. κὶν, χν. 65-6δ, Ναρτοάιιορά 

(οπι ἃ ἐταηβογίρέ ὃν ΕἸ. ϑομα! 655) ἴῃ {πὸ Αμπαηρ (ΡΡ. 131-134) οἵ 

τῆς Ιαϊοίίσοη Ὧ65 (τβΈΠς ἢ Ρα] σε! ηβομοη. Αταπιδοῖβοῃ. νοη ΕΘ τίο ἢ 

ΘΟΗΜΝΑΙΙΥ. Αἰἴδϑθθη, 1. Κοίκου, 1893. (Ὀπηρ. οὐ {πε Ῥοοκ οἵ Ηδιτίβ, 



χὶν ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

Οὐ ν. ΠΕΒΠΆΚΌΤ, ΤὙΠΟΟΙ. 1μ{. Ζείτσ. 1800, 24, 580-501, οἡ 1Παΐ οἵ 5 ἤν} ]ν 

Θβροοία!ν Ε. ΡΕΔΕΤΟΚΙΟΒ. ἴη (ἢς Ζ2ο 5 ἢ τ ἄογ 1)ουβοπθη. Μούροη- 

Ιἅπαϊβοποη (Θϑο ϑο μας 1894, ΝΟ]. 48, 361--267. (ΤΊποῖα 15. οπς αἸΠογθησο 

Βοΐννοοη πὸ ἰοχί οἵ Ηαγγίὶβ απὰ [15 γερο ίοη Ὀν ϑοθννα!ν : Ρ. 67, 1]. 8, 

“του, ΘοῆννΑΠν Ρ. 133, 9) 

γ. Δποοάοία Οχοηϊοηβία. Τῆς Ῥα]θβεϊηΐδη Ν᾽ ογβίοη οὐ [Π6 ΠΟΙν Θοτῖρ- 

ἴατος, Εἶνο ποῦ Εταστηθηΐβ Γοσ ΠΕ δον Ὀν ἴῃς Βοαϊοίαη ΠΡ γαγν. 

Ἑκϊτοά ἢ ἱπιγοαιιοιϊίοη. απ απποίδίίοηβ Ὁν ἃ. Η. αΠΠΙΑΜ, Β.}),, 

Οχίογα, ΟἸαγοηάοη Ῥγθθθ 1893, 49 (ϑαπηεῖς. ϑογίθβ, ΝΟ]. 1., Ῥαγε Ν.). ΜΠ 

τῆγος [ἀοβί Π11165. 

δ. Απεοάοία Οχοηϊίθηβία ΒΡ] σαὶ απ Ραϊγίβείς ᾿6]ῖοβ οἵ {Π6 

Ραϊοσιπἴαη ϑγτίας. 1 ογαΐαγο [τοπὶ Μ 55. ἰπ ἴῃς Βοαϊοίαη. ΠΡγαγν δἀπά 

ἴῃ {πὸ Τἰργαγν οὐ ϑαϊπε Οδιβογίης. οα Μοιιηΐ ϑ᾽παί. Ἑαϊοά Ὀγν α. Η. 

ανπμπαμ, Β.Ὁ., Ε. Ογανίογά ΒΌΚΚΙΤΥ, Μ.Α. ἂδπα ]ομη Ε. ΘΤΕΝΝΙΝΟ, 

Μ.Α. ννΊ τῆγεα (αοβίπλ]θ5, ἰδ14. 1806 (ΞΞ ϑαπηεῖς ϑογίθβ, ΝΟ]. 1., Ραγ 1Χ.). 

ε. Τῆς 1{Πξυτρν οἵ ἴῃς ΝΊ]ς. ὙΠΟ Ραϊοϑεηίαη ϑυτίας Τοχί, βἀϊτθα [ΓΟ ΠῚ 

α ταπΐψις Μ8. ἴῃ τῆς Βιε5η. Μαβοιπι, νυ] ἃ {γαηβίατίοη, ᾿π γοαποίίοη, 

νοσαθυ!αγν, ἀπ 6] ἔννο ῥΠοίο- ΠΠορταρῃΐς ρ]αίθβ. Βν α. ΜΑΝΟΟΙΠΟυΊΗ, Μ.Α. 

Κορτίηϊοα ποσὶ {πὸ “]ουγπα] οἵ {π6Ὸ ον] Αϑίαϊίς ϑοοίοίν," [οπάοη. 

Πανίά Ναῖΐι, 1807, 55. ΡΡ. (Ξ]7]οῦγπαὶ, Οοἴορεῦ 1806, Ρρ. 677-731). Οη 

Ρ. 13 ν το τς [ΟἹ] οννίηρ ποΐο: “Τῆς ΒΙΡ]Πσα] ρογίίοηβ. οοηίαϊηοα ἴῃ 

τπς ϑογνίοο νν 1] 6 ρα] 5Π6 6] βεραγαΐοὶν ἴῃ σοπηρ] εἴς ῬΠοϊοργαρῃϊς [Δοβί μη 1165 

οοηταϊποα ἴῃ οἴθνοη ρ᾽αΐοβ ἀπ νν1} θο δοσοπιραηϊθα Ὀν [1]}1 ταχίιαὶ ἀηὰ 

ΡἈΠΟΙοσΊ αὶ ποΐοϑβ.᾽" 

[π {ποϑς ἥνο (ἰπο] πα ϊηρ [πο Τ᾿ οοςοη δ ν 51Χ) ΡῈ] σα ΟΠ 5. ννῈ ῬΟσθθ 55 ΠΟΥ 

Α. Οὗ ἐλὲ Οἰά ΖΤερίατηοηΐ (Ἰπο!ἀτησ [πΠ6 ΑΡοοΙν ΡΠ). 

(δη. ἱ. 1---ι. 24. νἱ. 9. ἰχ. 19: χυὶϊϊ!. 1. ὅ, 18- χῖχ. 30; χχὶϊ. 1. 19. 

1. 4-ος. 

Εχοά. νὴ}. 220. χὶ. 10; χχνί, 1-τ2ι. δὶ 
Νιιη. ἵν. 46, 47, 40---ν. 2, 3, 4, 6, 87. 

δαί. νί. 4-16: νἱϊ. 25-.268. χ, 12- χὶ. 28: χΙϊ. 28--χὶν. 8. 

ΧΙ. 6-175. 

2 Κίηρϑ 1]. 190-22“. 

2 ἸΚΊΙΠΟΘ Ϊ. ΤΟ ΡΞ ΙΕ ΤΣ 2. 85 ὃ 



ΟΕΚΙΤΙΘΓΑΙ, ΝΟΤῈΞΝ. Χν 

ἘΞΑ ΠΘ ὙΣΠὍἘΠεΕοὃρὺῶ Ὁ; χαὶ. ὦ 10: χε]. 1 δ: πεῖν. 1. 2: χχῖχ. 2. 4: χχχ. 2.6: 

χχχίν. 1, 11 : χχχυϊϊ. 2, 18: ΧΙ. 2", δ, 7; ΧΙ]. 12--27; χΙῖν. χὶν. χὶν!. ΧΙνΝ]. 

ΤΠ ἢ ΣΙΝ. ττος; ᾿ἰν- 2. 22: ἵν: ἡ ἢ; ἵν! 1-ὰ; Ἱπῖν- 2, 6; Ἰχν!}..2. 5. 22; 

Ιχχυἱ. 2, 21: Ἰχχνιῖ. κ2-ς : Ιχχχίὶ.; ἰΙχχχιΐ 1- ἰοῦ; ᾿χχχῖν. 2, 8: Ιχχχυ. , 

πὸ. 16. ΤἸκεσν Ὁ. 0. 0. 1.18. Ἰχεχῖπ; Χο. Π 12: χουν. 1.8.9: Οἷ᾿ 2. 3. 

Ῥτον. ἱ. 1-9,. 10-19: ἰχ. 1-11. 

ἵσ. ἡξι τος 

70} χυὶϊ. 1-. χυΐϊ. 16; χαὶ. 1.84; χχίϊ. 3-.ι28ὃ, 

χχί. 1τ-0 (οηΪν 18 ννογ 5) 

νυ Ί5άοπι οἵ 80]. ἴχ. 85.-1ι, 14--κ. 28, 

Απθοβ ἰχ. 5-148 “; υἱῖ!. 9-12. 

Μίςδῃ ν. 2-. 

]0611. 14-- 1. 27; 11]. 9.21. 

Τοηδὴ (πὸ νυ ῆο 16). 

Ζεοοῆ. ἰκ. 9-15: χὶ. 115 14. 

15.ὄ 1. ὁὉ 15: νυἱῖ. 10-16: υἱῖϊ. 8--χὶ. 16; χὶϊ. 1.6; χῖν. 28--32: 

χί. 6- τοῦ 

χν. 1-ο, χχν. 1-.8:: χχχνυ. 1. 10; ΧΙ]. 1. 8, 9-17; ΧΙ. ὅ-10, 117---ΧΙΠ]]. 

ΧΙ]. 1-8, 9ο-125 

14. χΙΠΠ. 10-15-21; ΧΙ 1.4.0 1ἰἐξ 159 11 10 1͵Χ 15.299. Ἰχὶ- 

1.11 Ἰν 17 

76εγ. χὶ. 18-20. 

Β. ΟΥ ἐλε Μειυ 7 εείαηιεγέ (Ὀεϑ᾽ 65. {πΠῈ (σοΒρε[ 5). 

Ἄς 1 1 14 1 99.590: πὶν. ΘΞ 12; ΣΥΪ 10-34- 

].π|ε5 ἱ. 1-.-12. 

Βοπ. ἱ. 1-: 11]. 19. ἰν. 12: ν. 1--11- νἱ. 353-11; νἱῖϊ. 2-.-11 ; 1χ. 80-- 

χ. 10; χὶϊ. 1- χῖϊ, δ; χὶν. 14-- -χν. 6. 

Ι Τοῦ. ᾿. 18.295: χ. 1. 4: χὶ. 285-92; χν. 1-. 11. 

ι ὙἼΠΟ πιπηθουησ οὗ ἴπΠ6 Ζεαΐνις ἴα ἴπαΐ οἵ 1ῃ6 ατθοὶς ΒΊΡ]6 (ϑιννοίοβ ϑθριίπαρ!ηι); 

1π6 φαπι δαϊίοη. 15 [Ὁ] οννεα ἰπ 1π6 οτάἄθυ οἵ τπ6 ὈΪΌΠΪσα] θοοῖβ; {πογείογθ τῃ6 

ΥΥἰσάοπι οἵ ϑοϊομπιοη ϑἰαπμᾶβ θοίννεαη [00 ἀπ Απιοβ, ἀπά ἴῃ Μίπου ῬΥΌΡΠοῖα. Ὀθίοτο 

Ιϑαΐϊδῃ ἀπα Τ[ϑγθι Δ. 

3 ΤῊ υπἀου]ηθα ραβϑασεβ ἀγα σοηΐαϊηθα ἔνῖσο ἴῃ ἴΠῸ ΓΤ ΟΠ ΙΟΠΑΥΥ ; {Π6 Ιφαῇ ἀδββουιθοὰ 

ΘΟ Ρ. ΟΧΧΧΥΤΙ σοηϊαϊη5 1 Κίησϑ ἴ. 1; Β5. χ]ϊ. 7, 4; [00 ν]!. 21. 



Χν!] ΘΕΙΙΘΟΑΙ, ΝΘΟΊΤΕΝ. 

2 (οὐ. ν. 14--νἱ. 10. 

531... " τ 1: 1 7, δι», 11 945 ν. ΠΤ ὙΠ 125Ξ19. 
11. 24--288 

ΕΡΠ65. 1. 8-14, 17---ἰ. 10, 185-22. 11]. 14. 21. 

ΡΆΠ]. 1. 5-11 ; ἰν. 4-9. 

Ὁ ΟΙοϑς 1- 1925920΄. 11. 5Ξ15: ἱν 12. 187. 

1 Τε55. ἰ. 1-ὁ; ἱν. 3-1οῦ, 18--18. 

ΗΦΘΡ. 1. 1-12; 1]. 11 18; ἰχ. 11. 15; χ. 19-25, 82.388; χὶ. 852-40. 

ι Τίπι. 111. 14--16. 

2 Τίπι. 1. 16--ἰϊ. 10. 

1. 10---ἰ1. 77. 

ΤΙ. 11--ἰῖ. 80, 11. 16. 

(οποίἀογίηρσ {παΐ ἴπῸ [ουπηοῦ,. ΡΒ] σαἰίοη5. νοῦ ἴαθη σον [τοτη 

Ρα]πηρϑοϑίβ, σοηΐαϊηΐηρ ΒΟΠΊΘΕΪΠΊΟ5. ΟἽΪΚΥ ΡΟΟΥ {ταρπηθηΐβ οἵ {π᾿ ΒΙΡΠ σα] 

Ρογίίοηβ ᾿5ὲ φαοίοα, ννα σαπηοΐῖ θῈ {Πφη]κ ἢ] Θποιρ [οΥ {Π6 τίσ ἢ Παγναϑί ἴὸ 

ΡῈ σαϊπογοα [το {ΠῸ ργθβοηΐ 1,θοϊοηαύν. [{ 15 οἵ 5ρθοῖβ] δὐἀναηΐαρε, [Πδΐ 1ἰ 

Πα5 δἱχ ἰβϑϑοῇβ ἰψνίσε (τᾺτῸπὶ Ῥτον., Ζεςῇ., [5., ΡΏ1]., Ηερυ., ομς οἵ {μετὰ 

15. Χ]. 1-ὃ αἰγεαάν Ἵσοηπίαϊ θα ἴῃ 1,4 η64᾽5 Αποϑοάοΐα). ΑΑ οἰοβθύ σοπΊρΑΓβοῃ 

οὗ {Π656 ρᾶγᾷ]]οὶ ραβϑαροϑ Μν 1} θῈ οἵ {ΠῸ Πρ μοϑί ᾿ητογθϑί. σα 1ἴ πηιβὲ βαῆσα 

ἴο ροϊπί ουξ {πε ἰπούθαβο οὔ οἵ κπον]εάρσο, αἤογάεα Ὀν {Π|5 1 θοιοπαῖν. 

ΤΠοβς ἰοχίβ αὐ οἵ σγϑαΐῖ να]ις, ἢγϑί, ἴοσ {Πς δι θηΐβ οἵ ϑϑογητς ᾿αησιασεϑ, 

Δ η4 ϑβοσοηάϊν, ἴοσ ἰονοῖβ οὔ τῆς. ΒΙ0]6. Οὐ ᾿ϊπρ τ βεῖοαὶ Κπον]θάσε σαη θα 

ἱπηρίόνο Ὀγ {Πεπὶ ἃ5 ἴο (ὐγαπηπηαῦ 8Π64 1)]οΙΟπαῦν. [1 σῖνε οη6 ἘΧΔΠΊΡΙΘ 
[ΟΥ οἰτ Ποῦ οα56. 

(4) Τῇ τῃς ᾿αΐϊεϑὲ ριυθ] σαϊίοη. οἡ Ῥαϊθϑιπίαη ϑγγίας, ἰη {πῸ Ταϊαγον οἵ 

της ΝΘ ἀρονο πιεπίϊοηοα, ἃ. Ματγρο]οιῃ νυνγιῖθβ (Ρ. 56), οὐ ἴῃς [ὈΓΠῚ 

Δϑσ. οσοιυγγίηρ (Ρ. 26) Απὶ. ἰχ. 6 ίογ. ἐκχέων “ον! ἀοπῈ]ν δη δοίϊνα 

Ρατες!ρ]6, απαϊοροιβ ἴο {Π6 ϑαπγαγίζαη [ογπλ. [Ι͂ἢ {ΠῸ ργθϑοπξ 1 θοϊοπαγν 

56νοῦαὶ ΘΧΑΠΊΡΙ 65 οὐ [15 ἰουπῃ νν 1} θῈ [οι πη, νυ ΐοἢ οἰθασὶν σπον {Πᾶΐ [{ 15 

ΠΟ Ρατγίοίρ]α δ 411, θαΕ πλογοὶν ἃ Ρογίαςσέξ υνγτέθῃ νυ ἢ ὦ : οὗ ρ. 18,14 βᾶξσ. 

απ βᾶφϑαϑο, 22, 13 διοῖ., εἴς. 

(6) Α5 ἴο {πὸ Ζ)1οϊολαγγ: Ρ. 119, τὃ, ννε γϑαά δαλαὶ ΠοΟΥΓΟΒΡοη ἴῃ ρ 

ἴο ἐμόλυνα 15. [Χ|Π. 3 (ἴῃ {πα (οάεχ Μαγομα]δηι5). νΠαΐ 15 δα αλὺ 

Ηροτο νν Πᾶνα ἀραίῃ ἴῃ βρ}ι Πησ νυ ἃ (ογ ἴπς νον] α; δάσο ἰ5 (πο 

1 ᾿ϑδίδῃ χ]. 1-ὃ 15 [ουπηα ἃ ἐοα σι ἢ τἴπιὸ οἡ πε ᾿οαῇ ἀθβου 6 4 οἢ Ρᾶρα ὀχχχνη! Α. 5.1. 



ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΧΥΠῚ 

Ι 5. ρεγί. Ρεαὶ οἵ ἃ τοοί . ὙΠΙ5 τοοῖ, ννῃϊο ἢ οο5. ποΐῖ οσσι [ἢ ΟἷΓ 

ΡΙοβοης Πορτονν Π)ἸοἰοΠαγῖθβ, ννὰ5. Γοη ἢ Ὀν π6 ϑοριιαρίηΐ, εὶς. νὴ]. 17, 

ΧΧΙ. 7, (12) 8 ΡΝ Ὀ᾿ΞἼΞ 5, πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ. 

ΤΠο τοοῖ Ὀπὸ ἰ5. ἴο Ρὲ ἰοιυηᾷ ἰπ Βιυιχίογ 5. Τοχίσοη ΤαϊηλιἸοιιη ἀπ οης 

τσ ὄνθη αϑ]ς, ννποίποῦ τ οὐρης ποῖ ἴο θὲ τοροοϊνο ἱπίο πὸ ΠῚ ΘΡτονν 

ΠϊοεΙοπαῦν, οὐ ἔπ σγοιηἋ οἵ {ποθ ραβϑαροβ ἰη ΕΠ ΖοΙκΙοΙ. 

Βυΐ {π᾿ ΤΠ ο ἰηΐογοϑε σαῖποῖβ τουπηα πς ΒΙΡΠΙσα] ἰοχίβ. οοηίαί θα ἴῃ 

1Π1|5. Τιδοϊοπαύγ. ὙΠ ἔαοὶ {παΐ ἰξ ννὰ8 πϑοοϑϑαῖν ἴο ποία ἴπῸὶ (οάοχ 

ΜατγοΠα]ΐαηιι5. ἰπ {πΠῸ ἄρον πηθηςοηθ ράβϑαᾶρσο, ἰηϑίθδα, οἵ {πὸ σομηΠΊΟη 

τοχίϑβ, 5Βῆουνβ [5 ἱπηρογίαηςς [ου {πὸ το χίτιαὶ οὐ εἰς ίβπι οἵ {πὸ ϑορίπασίηΐ, ἀπα 

ἴι Πὰ5. αἰ50 ἱπίογοϑβείησ γοδάϊηρϑθ [οσ {π6 Νον Ταοβδίαπιθπί. ὅϑοπὶς οἵ {πΠ656 

Πανο πὸ οἴἤοι αἰοβίαςἊοη; ἴον ἰηβίαησς [ἀΠΊ65 1. 1 “ἔννοῖνα ἔγρ65 οὐ ἡ σγαελ; 

Ι (οΥ. ἱ. 24 “ἴῃς νίβάομπι οἵ ἐμ Μαΐλογ᾽" (ἰηϑίεαα οἵ “(οα) [Ιἢ οἴπεγ 

Ῥᾶβϑαᾶροθ {ΠῸ τοαάίϊηρσ οἵ {Π|5 ϑυγίδοϊβοα ΤιθοιΙοπαῦν ἀρΊθο5. νυ ΠΠ {Παᾶΐ οἵ 

οἴπον ατρϑοῖ Τιθοιϊοηατγίος. ( οπηαη5. χί. 7, ὁ διακονῶν δ ..]οοι 5), Ρὰὶ 

ΘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ νυν ἢ {Πᾶΐ οἵ {πὸ σοαϊςο5. Κα. 

Τῆς [Ο]]οννίηρ Νοῖθβ αὐὸ αἰνί 66] ἰηΐο ἔννο οἰαβθθβ; {ΠῸ ἢύδί τοίοιβ ἴοὸ 

{πὸ (ἀγα πηπηαγ ἀη4 1 αηρσταρο οἵ {πὸ ϑυτγίας Τοχῇ; {ΠῸ βεοοης ἴο {πε παΐιγα 

οἵ {πὸ ππαουϊνίηρ Οὐγεες Τοχὲ δηα {ΠῸ αϊιοϑίίοη, νν ποῖ ποῦ ἔΠούα ννὰθ Οηος ἃ 

σομηρΙοῖο {γαηϑίαιτίοη. οὐ τῃ6 ΒΙΌ]Ὲ. ἱπίο ἴπῸ Γαϊοϑείηΐαη. ϑγγίας. ἐἸ] οί. 

ὙΠοΟΙΡῊ ἐπ Τιδοϊίοπαγν δ 45. 50. τηπιοἢ ἴο {πΠῸ ΒΙΡΠΪσΑΙ Ρρουξοη5. νυ ]ο ἢ ἀγα 

ἀνα]! 0]6 (Ὸγ {Π||5 ἱπνοϑεραίίςη, [ἃ οἸθαυν ρύονοβ ἴΠ6 σοηΐγαγν ; νῖΖ. {Παΐ 

{πον ννοῖα ποῖ ἴδίζθη [ΓῸΠῚ 4 Θαυ]οΥ σοΠΊΡ] οἵα {γα ηϑ]αιίοη οἵ {πὸ ΒΡ], Ριῖ 

1Ππᾶΐ βοῇ ϑίηρ]ς [Ιοϑϑοη ννὰϑ {γα ηϑὶαΐοα κα ἤος, ἰτοπὶ ἃ τες Τθοιοηαύν. 

ΤΠ ἢτβ ρατί οἵ τῆς Νοῖθϑ [Ὁ]]ονν5 {πὸ ογάογ οἵ {πὸ Τιθοιοηαῦν, σαοίίηρ 

Ρᾶροβ δηά [ἴπ65 οἵ {πῃ ρυίπηιθα τοχέ, {πὶ βεοοηά [ῃς ογάογ οἵ {πῸὸ Βοοϊκ5 

οἵ τῃς ΒΙΡΙς, αποϊίηρ σπαρίογ δηα νοῖβο, ἴῃ πὸ ΟἹ Ταβίαπιθηΐς ἔγοπη 

τῆς (ὐαπηρτίάρσε ϑερίπαρίπει, πη της Νανν Τοεβίαπηθηξ ἤοπὶ {Π6 οαϊτίοη οἵ 

ΝΜ εϑίοοϊε δηὰ Ηοτί. 

ϑεμάοηΐβ. ποΐ γοῖ 5 Πο! ΘΠ ΕΠ]ν ἀσαηιιαϊηξοα νυ [Π6 σΠαγαοζογιβίϊοβ οἵ {15 

4Ἰα] οι νν}}} θεϑὲ θερίη {πεῖν γεδαϊηρ νυ ἢ [ἢ6 οαϑν ραβϑαροβ ἰτοπη (θη 6815, 

Εχοάιϊι5. ἀπ Ι)οιζογοηομην. ΠῸΓ ἴῃς (ταμπηπιαι τααθύβ πιᾶν 511] Ἀς 

τοΙοσγΘ ἕο ἴῃς δἰζείοῃ ννῃΐοῃ Νοοίεῖκα ρα] 15Π6 4 αἴζογ ἴΠ6 ἀρρϑαΐδησο 

1 ΤῊΘ πιπη ΒΡ υηρ Οὗ σμαρίοιβ ἀηα νϑύϑθϑ ἴῃ {πὸ ἰθχί ἴου [ῃη6 ΟἹ« Ὑϑβίατηθηΐς Γι 5505 
5. {πὶ οὗ τπς Οχίογα ϑερίπαρίηι (1875). Βαΐ {πούς 15. πὸ ἀϊνούρθποθ Ὀοίννθθη {παΐ ἀπά 
Τγ ϑιννεῖθ᾽5, θχοθρῖ ἴῃ (θη. ἰϊ. 25, νυν] ἢ 6 σοιηῖ5 85 ἢ]. 18, ἀπ ἴῃ [Π6 νϑύβθϑβ οἵ {Π8 Ῥϑδ]η15. 

ΤῊΪ5, ποννονοῖ, 15. 50 5]15ῃξ {Πᾶς 1 {τιιϑὲ ᾿ξ νν}}} οαιιθο 0 ἱποοηνοηΐθηοο, Α. 5.1. 

5.1. 
ε 



ΧΥΠῚ ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. 

οἵ Μ|ιηίβοαϊοῃ 5 Εαϊτίοη, ἴῃ. ΝΟ]. 22 οἵ πε Ζειβομγ. ἀογ ἀειβομεη 

τηούρ Πα ΙΒΟΠοη (6565 ΠΑ. 

ΓΝ ΘΕ ΟΝ ΦΗᾺῚ ΕΘ ΕΝ 

Ρ. 2,1.1. «ἀϑαχο: ποίε {ΠῸ ΟΥΠοΟρτάΡῃν, οἵ. 11, 6 απ χασ, 11,6; 

τξῖῖν, 11 Ὁ Σ»ΞοῖΥ 48. 21. 5.7. 21. 

2. νἭΑ.ῷ ΟΙΔῚ 1 Κπονν αἵ ρίεϑθοηΐ οἵ πὸ οἴμοι. Ὄχδηρὶς οἵ {Π|5 

Πεαγρῖσαὶ [ογπλ]α, ΠΟ ἴῃ σοπποχίοῃ ννἹἢ ἴΠς [ΟἸ]ονν την ταὶς. ὶνλ 

Πλιιϑὲ σοΙΓοϑροη ἴο ΟἷΓ “85 ἰἴΐ νναβ᾽; ὡπὰ -- νῦν ἰ5. νοεῖν [γϑαιθηΐ ἰὴ 

115. ἀἴα]οοῖ. Πον ἃ. Ηοϊβηιαηη Ὄχρίαίηβ. ἴπῸ οτσίη οἵ ἴῃς [οΥπ), 5668 

ΖΜΟ; 32,762. Ἐῤρ᾿ οϑξαλα. ἀλλ να πιρεῖ εἰβοννῆθύα οϑλλλ .« τπλῦϑ 

οΓ λον τόξοπνο πλν ἐπὴ οὐ τόχταλαπς οταξαὶνλ (10, 15). 

3. «Δα .»..οο : ἰῃς τοοῖ ἰ5 υϑεα ἰῇ Ηδθζ., Αὐτὰρ. δα Ταιριιπη, 

ΡΒυΐ ποῖ ἴῃ ϑυγίας ; 566. ϑοῆννα!ν, Ρ. 04, ἀηα ἴῃ {Π|5 Τιθοιϊοηαγν, 26,12; 

ΠΟιη5. ἴῃ τάϑο-- ἅἵο νον [Γοαιθηΐ ἴῃ [Π|5 ἀἰαϊοοῖ ; σοΠΊρ. « ἃ οι, 

«-οὐδο,ις διτς. 
4. “Ννε ντῖῖε πλλν. οαλαῦδ ἰἴξοπ τόδιαυλλν" ΠῚΘγα ἢν “πὸ 

ἀροϑβίοϊαΐς οἵ δῖ Ῥαὰὶὶ]! [Πς ἀροϑβίϊο." ΤὉΠα ἤτγβί ννογὰ 15. ργόθ νῦν ἃ ἰγαη8- 

Ἰαϊίοη οὐ {πὸ Ζγηίγιιις ἐρολγιίσις ἀπόστολος, τπᾺ6ΥΓ τυ] ἢ πᾶπλεὲ 1, Θο ΟΠ 165 

ἴακθη ἴτοπὶ {πε ἘΡρίϑεϊοβ. αὐ αἰβεϊηρι ϑῃ6α ΌΠπῚ ἔποβα οα]]οα εὐαγγελι- 

στάρια οἵ εὐαγγέλια. ὙΠΟ {{{| πραξαπόστολος 15 ΠΊΟΥΘ δοσιιγαῖθ, 45 ἴΠ656 
Τιβοιοπαγίο5. πο] ς αἰσὸ ραγίβ οἵ {πΠ6 Αοΐϑ; 5866. ϑουίνθηθε᾽β ἡρἝγοαϊμε 07), 

(41 «4.}) 1. Ρ. 74, ατεροῖν- ΤΙβοπεηδοτζί, Ρ. 687 Π΄ 

ῳαλαΐ [5 ΠΟΠΙΠΊΟΗΪΥ ννυγϊ θη ννΠΠ ἃ ἤπ4] οῦ, ἃ5 «οὐῖ πΠ6οΥ {ΠῸ 

ἰπἤποπος οἵ ΔῈ ΜΠ «; να πη Ποννενεῦ ςαλαῖ, θη. 11, Ῥ. 16; 7: 

ἱεθ ψε7 δα αἶ50 οολνῦ; ςΟΠΊΡ. «150 λιτοὶ 76. τᾶ: τλς 14, ο. 

Ξ- τς» δι «οδιαδς, ἄοοβ ποΐ ϑδεοὸπὶ ἴο 6 ἃ Οτδθεὶς ἰούπλϊα, Βι 

ἴ5. ῬΡΙΟΡΑΡΙν ἀκ ἴο ἴῃς ϑυτίας {γαπϑίαϊου, οὐ σοργίδε; ἴογ τόσω ὃν ννὲ ἤμα 

αἶθὸ πὸ βρο!]ηρθ τύςσδι 28, 24 πᾷ ν«πὸν 41, 4; τό δπά , ναῖγν ἴῃ [ῃς 

απ ]ΐης, 9Ω, 17; 95,4. 

11 ΔΠΔ Ργθραυίηρ ἃ πον (ΤΑ ἴσο] ΘΚοίομ, ἴου ΠΟ ἢ 1 ννὰ5 80]6 ἴο τι56 ἴΠ6 

πον δαἀϊίίοη οἵ τπ6ὲ δ ψαλισείαγίηι ΜἸἱεγοσοἰν»εδαλιε)ι,, νος ΜΝ 11 6. Ρυ] ]5μθα ὈΥῪ 

Μιβ [ον ]5. ΠΌπι ἴπ6 ἴννὸ ϑιπαὶ Μ| 55. σοπιρατοὰ ψ ἢ Τιαρσαγάθ᾽β οαϊτοη οἵ {πΠ6 Ν᾽ αἴῖσδῃ 

Μ8. 1Πορε ἴο ΡαΌ] 15} ἴῖ, τη ἀδήπιδη αηὰ ἘΠΕΊ 5}, ἴῃ [Π6 σοιγβα οὔ [Π6 ργοβθηΐ γὙ68γ. 



ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞ. ΧΙΧ 

6. τάώξιχϑ πὸ : Τῆς 5ρε]]Πτησ πόας. ἰ5 πλούε σομηπηοη ; ἰοῦ ἔνε 

τέξςσ. 6,ϑ. 1; 8, το; 9,1; 12,.4;1 οουηίεά εἰσπίεεη πτώϑας. 

Εγοπὶ π6 ογάϊπα] πιπ θ6. ὑ Πύβε ἡ ννε πα {π6 [οὐπὴ5 »,ὥὭπτϑ, νῷ, 

τπέιξιο, αϑιο, ροπέξι. 

“ΤῸ {π6 (αλιηζίαγις ἴγοτη {πῸὸὶ ΕΡ 5116 οἵ δὲ: Ῥδὶ]᾽ 15. ἃ νεῖν δίγαησε 

Πποδαϊηρ ἰοῦ ἃ ἰθβϑβοὴ ἴακθὴ [τοπὶ Ἀοπη. ν. 1-5. Τῆς ϑθοίίοη Ἰχοπ,. ν. 

[-ΙῸ 15 δοσοίαίησ ἴο ϑούίνθποῦ, Ρ. 81, ἴΏ ἴῃς ἀτθοκ ΟΠυτοῃ {πς Ιοϑϑοη 

ίογ κυριακῇ γ. τῆς πεντηκοστῆς ; δοςοτήϊηρσ ἴο Α. |. Μαοϊεαη (ας 5.)γ,͵7χζαι 

7) αν Οἤῆεος, Τιοάοη, 1804, Ρ. 271) ἴῃ ἴῃς Ναεϑίογίαη ΟΠ γο ἢ 1{ [5 1Π6 Ἰθϑβοη 

οσ {πΠῸ ϑϑοοπά ϑδιιηάήαν οἵ της Ταβί, 

ὃ. « ατέ: (ογ {πε ατδοὶς ννογβ ἴῃ {Π|5 ΤβοϊΙοπαύν, 566 {ΠῸ (Ἰ]οββαῖν, 

[τοπὶ τ ἱτττ ἰὸ οαΐο. 

Δ.λυοοῦ: (ΠῸ τι56 οἵ {ΠῸ 5ἴδζιιβ δπηρ ἢ δίίοιιθ ἀη ἀΡβο]ΐι5. ἴῃ {Π|5 

ἀϊα!οοῖ ἴ5. ποΐοννογίῃυ ; οοτηρ. 1. 14 οὐρα ἀπ πόδια ϑαραξας, 

« αοτϑ ὅπ τϑαοπϑ, ἴξὼο απ τόϊξιοο. Τὰ οὐρῃΐ το θῈ ἴαἸζοη ἰπίο 

ἀοσοιιηΐ, ἀνθη ἴῃ {πῸ αἴοοῖκ Ν. Τ΄, ποθὴ {πὸ ατοβίίοη οἵ {πὸ τι56 οἵ {ΠπῸ 

ἀγέϊος ἴῃ {ΠῸ υυττησ5. οὐ πὸ ΔΡοβίὶς Ῥαὰ] 15. αἸβοιιϑβθά. 

λων: ποΐς {ΠῸ οὐ ποσγαρῆην. 

τσ. : ἴ5. {π|5. ἔχωμεν οἵ ἔχομεν ὃ 

Θ᾽ ΟΣ διαὶ .: -- πρὸς ; νην {πΠιι5 ἡ 

9. Δ «αν ἴδιϑ: {πογρ ἴ5. πὸ ἜχαπΊρίο ἴῃ Θοθνν αν οὐ {πὸ ϑιπῆκ. 

τυ λλαυ 3: πηϊϑρείηΐ ἴοσ τῦρασ.:. 

το. τέσ - τάλαν ξο: τῆς Βαποζιαίοη 15 σίνθη ἃ5 ἰΐ βίδησϑδ ἴῃ 

τ1π6 Μ5.; [ἴξ πλιιϑὲ [ται θ ον ὈῈ6 σπαησεα ἴο δι οὐἵ νίοννβ. ΔΜΠΠ {πὸ 

[ογπὶ τάδ αϑϑο ΠΟΠΊΡ. τόδ αϑξὸ ἀπ ςὐδιϑαόντ, τόλαχ 55. 

11. »Πὶ νὰ πᾶνε {πὸ ἤιβδί ὌχαΠΊρὶο οὗ {ΠῸ αἰπιοϑὲ ρ]οηαϑίϊς τι56. οἵ 

»Α ΣΟ ΘΟΠῚΡ. 1. 17, νΥ' τόπο; 8,4 σὐδναξοπ πα] ,1 σρδναν. πος στο. 

οὐϑτό 5 τῃς 15ὲ ροῦβ. Ρτσ, οὐ 1Π6 Ρούβοηα] ργοηοιη ἴῃ {15 ΓΘ ΟΠ αΥν 

Αἰπηοϑί δνούν νοῦ, 50 ἔα ἃ. 1 δΠῚ ἀννατα ; οἡ ςδττ, νυ Π]ο]} ἴ5. [Γαποηΐ ἴῃ 

1πῸ Εὐναηρο! απ (566. ΝοΟοΙάοκο, Ρ. 400). 

4,15. Νοίο {πὸ ἀβϑοπαηςὸ Βεΐννθοη ἴπΠς τοοΐβ ἜΘ βαιιθαγ, 20 Φξαγ, 

ΔΠ Ἴιξιο σαθθατ, 2 ἤοῥε, νυ πο πιὰ πανὸ Βθθη ἴῃ [πὸ οαγβ οὐ πς ΑΡροβίς 

θη νυττπρ οἡ ὑπομονὴ ἀπα ἐλπίς. 

ι5. διωκαῖο: ἴ5 [Π6 [ογπὶ Ῥοα] οὐ Ρδ6] ὃ ἀπά [Γ Ῥθα] ρογίδος οὐ ραγεϊοῖρ 



ο φοις ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΕΞΒ. 

1 Ῥ αὶ, ἴῈ 15. δῇ ἱποούγοσῖ τοπάογίηρ οἵ καταισχύνει, {{Ῥ 86], 1[{ 5. 1πη6 βγϑβί 

ἰπϑΐαπος οὗ [Πΐ5 ἴογπὶ; Ῥοϑῃϊῖο ἀπα ῬΒΠΟΧοπι5 ὄνος ταϑο ρατί, Α(ο]. 

ὋΣ Διυαλ: οὗ, Θοίννα νυ, 21. 

16. Οὔπ 3 : ΒοἤνναΙν, 48 ; [ῃς 5ἴδξ, 405. 15. υυυ θη Ξωλ, ὩΣ 

17. «ϑοωυδυσ: πηᾶβοι]!πο, ἀοϑρίίς {πὸ Ρτοοθάϊης τόπο; φαΐ ἴ5 

πηαβο. δηα] [6]. 

8,1. τάχϑδι: [οὐ ποογηΐηρ [ΟΥΠῚ5. ὦ τάαλδν, καλὸν, τδιιλὸν 45, 4; 

πλοῖόν ἴῃ τπς [ούτηια τϑὶ τυ ϊὸν πα. 80, τ᾿; τ.ἵὸν 9, 4, 7, 12. 

4. «δια ξοσππ: ἃ ΠῊ5ϑρο προ ἴον ταν ξοσ ο7 Δίς ἀραίλ. 

5. νἭΔ. δε: {ΠῸ ἱπνογίεα Ὁ {Γεθ η Ἐν Οσοιιγ5 ἴπ ἘΠ 656 ΠΊΔΠΙΙΒΟΥΡί8 ἴου 

Παγάθηθα 95, οἷ. 28, 6 τς φαγειοῖα (απ υ͵εό τογϑα (9 ϑἰαπάς [οΥ͂ π, ἰοῦ 

ἰηβίδπος -Ἀ ΔΝ π.5}); [Π|5. 5ρΡ6]]Π]Πηρ σοηβτγηλίηρ (ἢ. ἄουθ]ς ββ. οἱ Αββα 

ἴῃ ἴῃς ΝΤ., ἀπα (ραγεῖα! ]ν) τῆς ορβογναίίοη οἵ ἴΠ6 ϑυγίαῃ σγαπηπΊα τ ἢ 5 

{πα τπάϑοιπι, τές τ ἢ ΚΌΚΊΚαΪτα πιθᾶηβθ {ΠῸ παίιγαὶ [Δ Π ΘΓ, πΞ-, 

τε δισϑττ' [ἢ ς ϑρ τί] ΓΈ πού. ϑοἤννΑΠ ν (Ρ. 2) 51Π] σοηϑι γα {Πα ἴῃ 1Π15 

ἀἴα!θοῖ [Ὁ 15. πη ροϑϑίθ]Ὲ ἴο πιαϊζο οἷ ὙΥΠΕΙΠΟΥ «5. ννὰ5 δος οὐ Πασᾷ. ὙΠαῖ 

τ 39 τ γερι ατ]ν ϑίαηβ ἴογ πατήρ μου 15 ἱτπηροτίαπί ἰοῦ {πῸ0 δ ογαῦς ἢ γαγεῦ, 

Μαζί. νί. 9 ἀπα Τὰικα χῖ. 2 νοῦ πιοϑὲ Μ 55. Πᾶνα τπηογεὶν πάτερ), ἀπ Ἰχοπ,. 

ν 15, (Δ]. ἵν. 6. ΑΙβθο Μεα. χίν. 36 δπά 411] ἴῃς ραββϑᾶσεβ ἴῃ {π6Ὸ6ὶ (σοβρεὶ 

οἵ Τοιη ἀπα οἰβαννπογο, νποῦε ἴῃς ἀγροῖς Μ55. ναῦν Βαΐννοθη ὁ πατήρ δηά 

ὁ πατήρ μου. 1 σαηποΐ τηἀοίβίαηα ννπαΐ Ῥ. ΘπΉΠΠ ᾿πτοπ 6 ν᾽ Πῖ5. βρεβοίαὶ 
Ψ 

ΡΑγασΎαΡἢ ἴον ἘΠ15 ἀβᾶσ Βοσί πηϊηρ “ πΞ το Οὐαϊααῖεο." ΤΙ σαῃποῖ θα 

ἃ ΠΊΘΓΕ τηϊβρτηΐ, θσδιιθο Πα βαγβ:. Μ|ΙπΙβοαΙ ἢ 7,265. ΟΠΊΪΒΙΕ οἵ Ια σῖββα 
Υ 

νι εἴ πάϑιτ δα {Ππογὰ ἃ {{π|6 θη αὐᾶρμ (οὐ αΦαϊ) ννὰβ. ἀρροϊηίθα ἴο 

θὲ τεδάὉ 

Ὁ: «ον... "ἃ... : ποίς {Π|5 γοηουηρ οἵ σύμφῳφυτος, ννΠ ἢ Οὐρηΐ 

ἴο ΡῈ δήθ ἴο {πὸ ἸΙοηρ |ἰ5ῖ οὐ πη] αν τοηουίηρβ ἴῃ {πΠ6Ὸ 7 εραηγη5, 

60]. 592; οἵ, πάρουν 13 συγγενὴς, πόδια Ξοπ ῷ σύμμορφος, εἴς., σοΙΏΡ. 

9.7, 12; 

ης οϑπβια. δια: γεγόναμεν : {Π||5. Θι! θϑτΙΓαἰίοη οἱ {ΠῸ ραβϑῖνε “ἴτο ΡῈ 

πγ8 4 ο,᾽ [οΥ “ἴο ΡῈ" Πα5 [5 ἀπα]ορῖοβ ἰη οἴποῦ Ια πσιιαρ65. 

δ «ἢ τόδιαπλ: νοῦν Ρ]θοηαβίίς ; σοπηρ. [μακα {Π.. 22 (σωματικῷ) 

εἴδει ὡς. 

ι4. τόϊξα : ὙΠοιρη Ῥ. ΘιηΠΠ, 2511, Πα αἰτοααν ποία οοὟτ :9 



ΟΕΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΈΒ. ΧΧΙῚ 

.« οὐὐὐλς. ἴτοπλ ἴῃς Ἐνδηρε]ϊαγίιτη, Μο. χ. 42, ϑοῦνδ!ν σοπηρ]οἴεὶν 

οπλἰτο 4 {Π|5. Τπτογθϑίίηρ νοῦ τόση 5. Γα]οςσοη. [{ 15. ᾿ΠΠ ΡΟ ΘΒ ]6 ἴο 5ᾶν 

ψΠοΊ Ποῦ [Ὁ Ποῖα βίαπ 5 [ου κυριεύει οἵ κυριεύσει; σοΙηρ. «- Οἵἴτᾶξα. 45,10; 

ΟἾΞοΣ 47, τὸ; οἷο 82,16; τότϑ. 86, 17, εἴς. 

[5. »1: ἀραίη ρ]θοπαϑίσα! ν, 566. ποχί [1πΠ6, 

Ι7σ. ὥσθ οαςσο: {πὸ τοπάουηρ οἵ [Πς ἱπηρογαζίνο ἴῃ {Π|5 ννὰν 15 

[τοαιοπέ; σοπιρ. 10, 17; 21, το, τὃ; 25, 1τ6; 839, 1τ0; 46, 14; 49,5; 

50, 20, 21; 51,1 {; 96, 14,15; σοπΊρ. αἶθδοὸ 21, 17 τάξοπδι ας. 

ι8. τάμαχ οὐδοῦ τόῖξαῷ. δνο ἢπα τϑρι!ατ!ν ἴπ {Π|5 ἀἸα]θοῖ 

ῳφδῶ. τ ϊ.Ξ9 [οὐ {πὸ δἰπηρῖο ᾿Ιησοῦς οἵ τῃς ἀτοεὶς ἐοχίβ ; ας {πὸ ταρειῖ- 

τίοη οἵὨ «55 15. γα Ποὺ πΠΟΟΠΊΠΊΟΠ, 

4,1. πάνδιλδε: 966 νδιαλὸν 24, 15, αη4 τεϑί τόδιλὸν πα. 89, ς-. 

2. «ἡ-Ὁοα.-:5...»: (1Π6 τορι ]αῦ 5ρε]] πρὶ ’η {Π|5 αἰαϊθοῖ ; 566 οἡ ἴΐ 

Τσαγάς, 727} ο ἐμεγεροη, 2, 358, ἀπ σοπηραῦα ἢ τ τΠπῸ αἰ Πογεπεαἰίοη 

Ὀεΐννεθη [ὁϑιι8 δηα [ἐϑι8. 
“ΠΥ, 

πέντ: το ΡῈ νορσα]χο τάν». 

3. « δωοτῖο: τῃς 314 Γ᾿ μοῦ τ βῆ, ἰ5. ποῖ Γτοαποπξ; ἴῃ {πὸ 

σοπηπηοη ϑυτίας ἰξ νοι] θῈ.ῳ. ὄντῖθν “ σΠπαιγογίδη. 

«διασχ τ δι: οὐ 1Πς τοοῖ.- ποῖ ἴπ ϑοθννα ΠΥ ΟΥ ΒΙΟΟΚΟΙ ΠΠλΠη-- 566 

Τονν, Οὐαδα. ΤἩγογίεγόμοϊ 2, κου; [06] {|. το, Ρ. 64, 5. 

7: ἔλλαλχ ποῖος {πὸ ΟΥ̓ΠοΟρΎΆΡῃν ; ΡΓΟΡΑΌΪν δε], {ποιρ ὴ πον {πὸ 

ἰηἤιιοπσς οὐ 9 {ΠῸ Ῥδο] νν}}} πᾶνε ἃ {ἰκὸ {πς Ῥϑαὶ. 

5,6: Δ ἐδ «αϑλυπ Δ; νοῦν ΡεγρΡἢγαϑέϊς. 

6. «δι : [πὸ τι86 οἵ δι» ἰ5 νοῦν ργοπηίποηΐ ἰη {Π|5 αἰ] θοῖ. 

9. ἴα: 1 5Ποι} 4 τοδὶ Ἴϑα τὰ τῆς σαρκός, 5 τ »ΑἿΤ 1. 10. 

1. Φαα: ΔἸΓΠοιρ ΒΟΓΠ σιθ]οςῖ το ὄνξαχο ἀπ ργοαϊςαίο ἀβϑυϑπλυν 9, 

ΔΥΘ [Θ ΠΊ[Π1Π 65. 

Τ2. 17. οὐδ. -λ : πλκλ « οἵαθσχ.: ἃ [τροοπ οἵ οοη- 
ϑίγιοςοη ΠΟΙ ΡΟΒΒΊ0]6 ἴῃ ΠῚ Ρτονν : “ΡΙθαθο ἀοα {πον σαη ποῖ." 

ι6. «απ: {πὸ τὲ οἵ {Π|5 ραγίίοϊα 15. νοῦν οὐτγίοιιβ; οὗ, 5,16; 6,1. 

20." « πολ “ὭΟῚ: [ΠῸ σρίτΕ ο7, ΠΙΤα πο; ποῖος Δ ἴον σ.' 

22. « αὐὐτανδν δϑ: ποία {πο οὐποσγαρῃν ; νὰ πᾶν τῶνἣΝ αϑὶ (Π|κὸ 

ὭναΝ, Ὥδιας., τοπαο, Τὰν αἵ), αν, αϑ, διυσόταν αϑ 18, 5. 



ΧΧΙΙ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 

5,1. τπόυϑίτ: οὗ γραϑῖ, τόδιαν ϑῦ, τόδιϑασπ τόν ϑῖτ 98,1: 

τόδιϑασσ τιν τοῖσί, τδιιν τοῖς (82,53; 65,7; 70, 15). 
Ὧ: πέοστς αλ: ἃ Πῖσθ Ἐχδιρὶςε οἵ {τοθάοπη ἴῃ τἰϑίηρ {ΠῸ 5ἰΠΊΡΙῈ 

ἀσοσιισαΐνε, ΟΥ̓ Δ (ποχε ᾿ἴπς, -οαξεωλ, Ὀεσαιιβα {πς οὈ]οςξ ργθςβ 685). 

4. Διοοῦ: το Δροοῖπ. 

τ Ξ δΔσπλ -- Μὴν ; ἱπεογοϑίίησ Βθσαιθο ἔπ σοΟΠΊ ΠΟ [ΟΥΠῚ 

ἴον “ψ ἢν" 5 ποῖ τέξαλ, νυὶ πέχξαλ. 

7. «ας! ποῖς Φεςς, 5. τπιϑ6α ἴῃ ἴπ656 τεχίϑ. 

8. ἘΣ: ἰκὸ «ϑατ αἰθὸ ἘΝ, ἰ5. πϑεὰ ἴῃ ναγίοιιβ. "νᾶ γ5. 

9. διοςη ϑὰ.  ποΐς οὐἱμπορύαρῃγν. ὙΠοιρῊ ἰξ ἴ5. νυγιεζθη Ἔχαςῖν πὸ 

ϑοοδνϑ. ννα πτιϑὲ ποῖ βιιρροβα {παξ [πὸ ἀϊβεγθησς θαίννθθη {πὸ ἱπηρεγίδοίβ ἴῃ 

α ἀμ ὁ ἢᾶ5 ἀἸβαρρθαγοά ; 1 ποΐβα ϑ  Π}118Γ 506 }Π1Πρ5, ΘῈ Οἢ ἃ 5 πολιὸν, (3 α.), 

ας, δ'αξασὸν, ροϊποδν, , αν απὸ, αϑαϑϑὸν. 

Ιο. νοῦ: ἴῃς ναγίατίοη Ὀοΐννθαη ἴοι δηἢ 4. ιροτ, ΟΥ ὄνβη 

Διο.» 15. ΝΟΥΓῪ ΟἸΓΙΟΙΙ5 ; 566. (Ἰοββαγν. 

ι1. οἷ --οὕὙὐδλιέζ, ΔΩ] ἴοη 152. 

14. απο διχιτ: νΠοῖΠου οὐχ ννὰ5. ογηϊ τε ΡΒ. {πα σοργίδι οὐ {πὸ 

{γα ηϑ]αΐου, οὐ ἴῃ ἴπῸ ατοοκ τοχέ, σαηποῖ ΡῈ αϑοογίαϊποα ; ἴοσ [το] οηΐ σα565 

οὗ τη15 Κίπα 8.6. Νεβίο, δ 2) γηι 121. ας σγίεσλίδεθε Λε 7 ρία)με)7, 

Ρ. 95. 
τ οασῦσ τὰν παλιν ὐὐπϑοαλτ: ἵνὸ σοηϊζίνοβ. σονογηθα Ὀν 

οηςΘ ποιη: {πῸ θη οἵ (οὐ οἵ [ἢς Τὰνν : 1.6, ἔπε 1) ͵νίπο 6πη4 οἵ {πῸ Τἂνν ; 

γα ΟΣ ΠΆΥ5ῃ. 

[5. »σα ΞῈ : [Πς οΟἴΠοΙ 5ρο]]Πτηρ ἰ5 τάσξ .99, ἀ5 νν ἢ {ΠῸ ᾿πηρογίοοξ οὗ 

.Ός, Οὐ »ὍἭτ΄ 5, 1ἴὸ δπὰ κί. 

9.10: διαϑλ : σθοπη5 ἴο 6 ἴῃ ΒοΐΠ σαβθο5 Ρϑαὶΐ, ἰπ {πὸ ἢτϑί ἃ ἴδ 

τη οτίηρ οἱ καταγαγεῖν; ἀπα {Πι5 Θᾶθαν ; ἴῃ {Π|5 [ΟΓΠῚ ὁ τηᾶν θῈ οτρίηδ] 
ΥἿ κ᾿ 

85. νν6Ὲ}} ἃ5 ἴπΠῸ ϑυγίας ἃ -9.). 

ἢ ἃ λα" ψε Πηᾶά χαϑ, τέξοϑ, .Ξ 5 (56, 1), «ὔξαϑ, ς δωξαϑ, 

«- οὐ Ξϑ 78, 14. 

6,4, 5. Νοῖίες τῆς ἀϊογοπος θείννθοη ἴῃς πηαβοι! πα εξ οὐδὲ Ξ5 ΘΟΩ 

ἀπ πὸ [οτηϊηΐης τὔποδιχϑῦ γο »,1, ΒΟΙΠ [Ὸγ {πὸ ποιοῦ οἵ {πὸ ατροὶς 

τοκχε: 

6. τάχιστα: τάχιστον» 113, 8; τύόδιϑασχτ τδιχι - 0. 105, 4. 



ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΒ. ΧΧΙΗΙ 

το. Ὁ οὐλ: αὐ ΡάγΆ} 16] ἴοὸ χα « τοὶ 4, 20: Θῆ {πε αἰετεηξ 

5Ρ6ΠΠηρ5 οἵ {ΠῸ ργύόποιῖη, {πε τηαγρίη οἵ {πὸ Ζσαλι σε αγηεηι ἴο θ6 Ρα Ὀ]Π5Π 64 

Ὀν Μιϑ [μουν 5 ἀπ Μιβ αἰθβοη νν}}} σῖνο ππᾶην ΘΧΑΠΊΡΪΘ5. 

1. « τό τοσοῦ: ὥστε; σοΙηρ. Ϊ. 14, 9, 12 ἀπ ϑοἤννα!]ν, Ρ. 24. 

ῖ9. « διυδιαωπσιτ: 5ος 18, 13, ἃ πισρείης [Ὁ ὦ δεηδναω ἵσ τί, 

πα {πι5 8, 2, 13; ἴῃς τοοῖ, [ποιιρὴ ποί πὸ [οὐπι, οσοιιτ. ἴῃ ϑυγίας ; ΠΟΙΙΠ5 

ΟΥ̓ [Π|5 [Οὐπὶ αἵ νοῦν [τοαπθηΐ ἴῃ {Π6 Ῥαϊθϑίιηΐαη ἐΪαϊοςί, οἵ. τδια.: ποτ, 

πδιαι ποτ, αὐαχι, τπδιοϊατ, πὸιαῖπα τ΄. αδιοδιδιῖτί 

(55, 5), τέδιαλ αι τ, τόδιασ το τε, τόδιασν, ἵττ, τόδιαλο διτί. 
7.6. αἴο: {πἰ5. ατροῖς νου ἀρρθαῖβ ἴῃ 411] βογίβ. οἵ 5ρ6]),ηρ5. 

8. τά διδις. : οἵ τύόδιυ διχ. 65,7 -- »νδιυυδισ. 114, 1; τόδι δι, δὶς. 
ΘΟ. τ᾿ 

14. .« αὐδιαλπ λὰοπ τι ϑοῖπν τλοῖδι : τἤτος Δ, οπα αἴϊοῦ 

1ΠῸ οἴου. 

ΤΩΣ «δι. Ξόωτα: ΑΓ]: ΠῸ ((οα) ρ]αςςά πίπι, ποΐ, Ης ((γῖ50) 

ΡΙασθα Πἰπηβο]. ὙΠοῖο ἴθ ΠῸ ΟΧΔΠΊΡΙς αἃ5 γεῖ Κπον οἵ {Π|5 [ογηι; Ρεΐ 

Θομηρ. τόδιιξοα ὄντ Βοσίάς ϑγιίας τεϑδνας. 

8,0. τέδντας. : (Πϊ5 5ρε Πρ ἘχρΙ αἴηα πον τΠς ϑερίπαρσίης οαη {τα ηϑ]αΐς 

ὙΠῸ Π 7εγ. ν. το Ὀν ὑπολίπεσθε -Ξ-: ΝΟΣ (ποῖ τεςορηϊζοά Ὀγ ΔΝ οὐκ] η). 

Ιο. τ συ πα, τυ ϑαᾶσ. 105,5; ΕΠ τέΞτϑασ. 

95,7; υῦϑασ ιχ 9) 52, 12. 

Θ,1. τάν Ξοδι: ,κυυξοὸν 115,11. 

τ τος» διαλ : Ηονν ννᾶϑ 500 ἃ Ποαάϊηρ ροβϑίθ]Ὲ Ὁ ἴο {πὸ “}πάρφαηβ᾽᾽, 

5. 1 ἃ σοη[ζιδίοη ἢ “ἴο (ῃς Ηερτενν5," οὐ “Ὀν πάᾶ85᾽} Αἱ {πε {{π|ὲ 

ΟΥ̓ ΤΠ Ἰαϑὲ {Π1π655 οἵ {πὸ ἰαΐε Επηρογοῦ οὗ Κα τιβοία, παν (οὐ Πη8 Π ΠΟυνΒΡΑΡΟΊ5, 

της Λιογεἰεμέσελε 44 ἐσοληοῖγε Ζ οἸζηγιρ αἴ {πεῖν Ποαά, μα 4 {ΠῸ βἰαϊαπγεπί {Παΐ 

ἃ ΡΟρα ννεπέ ἴο Πϊπὶ ἴο ρίαν ονεῖ Πἰπὶ ἀπ ἕο ἀποίπί Πΐπη νυν ΟἹ] ἀοοογά- 

ἴησ ἴο {πε δάνίος σίνεη ὃν “δὲ Ραμ] ἴῃ {πε ΕΡίβε]ς ἕο {πὸ “ }οοθεδῃβ᾽ 

(δες Οὐγιρηίζελμε Το τὅὃο4, πο]. το63). Ηδνα νὰ πεοῖο ἃ ϑυγίας. ραῦα]1 6} ἴο 

115} Ασοοτγάϊηρ ἴο ϑογίνοπου 1. Ρ. 86, ΕρΗ. 11. 14-22 15 τϑαᾷ κυριακῇ κδ' 
ΑΓογ 2 (οὐ. χίὶ. 1-  ; ἴῃ τς Ναοβίογίαη μισὸ ΕΡΗ. 11. 4--ὁπα οἡ ἴῃς βίχίῃ 

δυηάαν οἵ ἴῃς Ἰλοϑυγγοοιίίοη (Μδοίοθδη, Ρ. 277); οὐ ἴπ ΕΠ σϑυιηάαν Η ΡΥ. 

χ, 10--37. 

3. «ὐξοπ τ : ἵνὲ Πηά ἴῃ τπς Τ,οοἰίοπαγν {πὸ [ΟΥΠ15. οἱ [Π15 ννοσὰ 

τϑουποτῷ, τότ 94, 20; Ὥἷἴι 15, 2, 94, 3; «Ὡ-Ξοῖτ 15, 7 

Βεϑίάς -νϑοποτ 1. 3: ς ΔΆ σι 94, 91. 



χχὶν ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

5. ως : πος {πὸ οὐΠοσταρην ; ποῖ νεῖ [οιπης ἴῃ ἴπς ἡ εσαμγμς, 

2105; οἡ {π6 βρο!]ίησ ἢ . σομηρ. ῳὐἴδιϑ 17, 13. 1Γ [ποῖα ἰ5 Δην 

σοηποοίίοη. Ὀοίννοθη ἃΠ64 μέσος, ννὲ 5Ποι} 4 σοπηραῦο (πρΊ[ πλιὸ 

ΕὙΑΠΟΙΙ, δοΐίρ ἐἰείδα ἐισμα σαμία (Βεύσαπλο 1501, Ρ. 22), ννῆο ἴῃ ογάθγ ἴο 

ΟΧΡΙαἴη ἴπς αἰ Πδγοπε ργοπιιποίαξίοη οἵ ἀπά δὶ δάάιισεβ “πη ΒΟ] 551 Π|ὸ 

βοιηρίο " [τῸπῚ {πὸ “χη 17) εὐοδία ἐζλιοία Το σεαλα οἵ (Ἰαιάϊο Το]οτηοὶ, 561}. 

26220 -Ξ- τη Θ651Π|0 Ξξ 2,16αἶ125 Ξε Ὦ, ἀπ 2,162 20 τ γηαζμ7η5 τε Φ. 

ι7. δρῶσα ἢ ποῖος ἔΠς οΥ̓ΠοΟρταρν ; τύ πο τρραττς οαηποῖὶ 

θε “4 Ποῖν ἰθῃρὶς οὔ {πε 1 ογὰ." Βεδα στό  ϑοσ. 

10,1. τάόνχ δι: ,ουχὸν 116, το.Ψ 

5. διαλ ,π ,διϑαδλῖτέ: οἡ ,1, οἴ ἀθονε οἡ Ὡ, τι, 8, 15; ἴῃς 

οἴαϊιις. ἀρβο αι τάδ ϊἶς δὰ 11, 7. 

3 Ὁ ΑὝΕΥ τέλαλ ἴῃς νον ἴοσ πατριὰ 15 τηϊδδίησ. 

5. « αδυχϑῖθ: ἴῃ πὸ οἴμοῦ ἀϊαϊθοί 5. χ ἘΞ. 50 [ΓΘ ΘΠ ΕΠΥ τι5θα [ῸΓ 

ἄνθρωπος ; τΠϊ5 ἴ5 Οἵ ἱπηιροτίαπος (ογ πὸ αιοϑίίοπ οἵ {πὸ οτίσ πα! πιραηίηρ 

οἵ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἴῃ τπς ΝΥ. 

9. τάλτου: δὴ ἱπίογοϑδείησ 5ρο] Πρ [ογ τλτοιτα. 

ι6. τότοοΣ. : ργόραθὶν -- ἴω. 118, 6; σοπιρ. οἡ 7, 8. 

Ηονν σδη {Πϊ5 ἰθϑϑοη ἔγοπὶ ΡὮ1]. 11. θ6 ᾿πϑοῦθοα “το ΤΙπιοίῃν "ἢ [ἢ {πε 

ατοοῖκ ΟΠγοἢ {πὸν Ρορίη ἴο τοαὰ ῬΠΠΙΡΡίαη5. οὴ Μοπάδαν οἵ ἴπς 251} 

νῈῈΚ (566 ϑογίνεπο, Ρ. 86, ἢ. 3); [ἴῃς Νεβίογίδηβ γεδ ῬΠ1]. 1. 27---ἰϊ. 12 

οὐ ϑιυηάήαν αἴζον {πΠῸὸ Αϑοθηβίοη ἢ; οὴ ϑβοθηϑίοη ἦν ἔννο ἰθθϑοηθ [ΓΟΠῚ 

ι ΤΙπιοίῃν. 

17. μϑ: νυῖΐο εϑ5. 

11 12. « αλὀιπονιο. -- τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν 5 οὗ ππιιϑια] ἱπίογοϑξ; 

[ΠῸ σΠΙοΓ πηραηΐηρ οὕ ἃ. τας, ΠΕΡΥ. ἰβὲ Βοίηρ φρόνιμος, τυΐδε, [ΓΟτὴ 

αξεη. {1 ἴο Μαῖίί. χ. 1τ6 ἴῃ (ἢς Ῥεϑῃϊίο ἂἀπα {πὸ ϑυγο- Ρα] οϑεπίδη ; Ραξ 

Παγα ἴ πλιϑὲ θα -- μογδεαγίη, οὐ γαῖμοῦ, σελιίΐε ἀθὰ ῥϊμα. Νοινν σοπΠΊρΡαΓΘ 

Τκο χνὶ. ὃ “«ηὰ δῖ5. Ιογὰ σοπηπηοηάθα {Π6 πητγρῃΐθοιιβ βἔενναγά ὅτι 

φρονίμως ἐποίησεν" ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς 

υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. ΤΠΪ5 σαπηοῖ πιθδη---5 ἴΐ 

5. 51Π] {γαηϑ] αἴθ ἴῃ της Κ.Ν.---ἰῆς σμΠ]Πάγθη οἵ {Π15 ννου]α ἀγα 207 λεῖγ οτῶη 

ϑεηεγαΐϊοι (ΟΥ̓ α96) νυῖϑου, Ὀπς, {παν θαπανα ονναγ 5. {Ποῖγ ἔα Π]ονν πηθη πΊοτα 

νΊ5οΙν, 1.6. Κίπαϊν αηα σοπάϊν, {Πᾶπ πλδην Ρίοιι5 Ρθορίς 4ο ἴονναγ5 {Ποὶγ 

(Ὁ ΠΠονν 5. [6515 πγλιιδέ ἤανα ορϑογνοα {Ππαᾶΐ ρἱεῖν 15 βοπγοίϊπηθ5. σοπ Π6 4 νυ] ἢ 

Παγά, ππκίηα οὐ. ἀνατίοίοιια. Ὀεπανίοιγ τονναγάς ἴπΠ6 Ῥτγεΐῆγεη ; {πογείογα 

Ης τεσοιηπηθη θα Ηἰ5. ἀἰβοίρ!ο5 ἴο θὲ χὰ τ δος. 



ΘΕΙΠΙΘΑῚΣ ΝΟΤΕΘ. χΧΧν 

15: παλιὰ: Ροϑί 65 {Π15 506 Πρ ννα Ππ4 άλανλ, αλα, χαλαϑ, 

566. ϑ'οἤννα ϊν, 41. 

18. τύδιτεσ : {Πἰ5. πιϑί Ὀς ϑοηθ ἰογπὶ [οΓ δωσε τ; ννο πᾶν διυττί 

4, τ6; πόσει δωτ 48,0; διδιοττ 48,8; οι. διωττ 12, τς, 16; ναδιωττ 

86, 6; ,.ῷ διωτ 59, 14; «αἵ Ρίοϑεηΐ 1 ἰζῆονν πῸὺ οἴποι ὄχαηρίς οἵ τ, 

λαλῶ : 566 ἴπΠ6 (Ἰοββαῦν. 

20. τάναξχδι: βοϑίο ὡλϑυσχοὸν] 91 Σ 1 [{μι|[ χίν, τὸ να μανα {Π6 

5[. 05. τάαυξε σδν, [|κὸ πάσ Ξαχὸν 6, 17; {πὸ πιαβοι! πο ἔογπι 5. ποῖ 

γεῖ [οιιη εἰβενοτγο. 

12,2. »ναδρϑ: τἢς [αςξ {Πα [πὸ βίπηρ!ς ργεροϑίείοη ἐν αἰ πγοϑὲ γοσιτ]ν 

σΟΥΓΟΘΡΟΠ“5 ἴῃ {Π15 ἀἴαϊοςὶ ἴὸ Ἄδρ 15 οἵ ναϊιο οσγ ἴῃς αἰιοϑίίοη, νυν παΐ 15 

1ΠπῸ πηοδηϊηρ οἵ ἐντὸς ἴῃ ἃ ραβϑᾶρα {πὸ Τμι]το χν!. 21 ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 

ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν ἢ 

4 τόν. ὔδι: οοπιρ. Ἴραν ἴδιπ 120, 6; τόλυϑας. πέδιτοοΣ.. τὸν 

94, 17. 

οοπέσαλο διαλ : οἰτποῦ ἃ {γα ηβροβι το [τῸπὶ (Ο]οβϑία 8. οὐ. [ΠῸΠῚ 

ὙΠΟββδ]οηΐδη5.; σΟΙΠΊρ. {ΠῸ 5᾽ ΠῚ }1αγ ἰούπὶ 18, 1. (ΟἹ. 1. 1--21 15 γα ΔΠΊΟΠΡ 

τῃ6 Ναϑίογίαηβ οἡ “Νενν ϑιιηπάαν (Μδοίθαῃ, ρ. 275). 

5. οπλαξο: νατίοιιβ. ΒΡῈ ΠΠη65 ; λα ξοπ ΤΡ} }. ἸΩ Ὁ τλξασ 

44, ". ΔΈΞΙ 74, τὸ; .« -λΞιοι Θ7, τὸ. 

6. ροήττ-προσαῦ; αἶβο ]. 0; « 64,5. 

14. νϑόισεσ : ννὸ 5Πποι 4 ΡῈ Ππιϑι1ῆ6 4 ἴῃ στ κίηρ οὐ σ. 

19, τ. . αλὶ9: 1 15. ᾿ἰπτογοϑείης ἴο ΠηᾺ ΔΘ ΕΞ (ΞΔ) αἶϑο ἴῃ {Π15 

αἰαίεςι; οἵ Ῥ᾿ Θιηϊ, 529. 

3. τόδιατ οο Ξῷῦ : σουτοβροπ 5. Θχᾶοῖν ἰὼ ΝΟΟ-Ηορύ. ΠΘΘ οἵ 

ΠΡΟ. 
4. Δαν: αϑαΐίῃ ἃ - α. 

14. Οἱ βροιίηρθ πὸ βϑᾶβξασ ἀπ Ὡραῖο 566 ἄρονο ρΡ. χνί; διαΐ 

2Ω, 15. 

17. « οςδι: ννὲ 5Ποι] ὄχρθοῖ ἴπς [δηλ πἰπο. 

ιῖ9. νᾶϑδαϑχ: θριαμβεύσας. 5]ποι]ἃ ννο {Πίη]ς οἵ ἀὴν ἴογπ) οἵ πομπή Ὁ 

Βιυΐῖ ννὴν ποΐ Ὁ 

14,4. δι: σοΠΊρ. 1]. 12,13; ἴπῸ τι86 οἵ {Π|5 νϑῦθ αηὰ [15 σοῃΠιβίοη 

νν τ ἢ ἸΠ2, Δὸν νΠ] Ἔχρίαίη πὸ γοαάίηρ οἵ της ϑίπαϊ Ῥα!τηρϑβαβί πῃ [μη ἵν. 

28, δὰ [ον ἀναγγελεῖ. 

Θ᾽ ΤΣ α 



ΧΧΥΙ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΞ. 

ο. -ὰς: ἴῃς ς σαιϑοα Ὀν {πὸ [ΟἹ] ον την Ν; ΟΡ ποῖε ον 2. 2: 

12,13. Τῆς {ταηϑίαϊτίοη οἵ ἐπιλαμβάνεται ὈΚ δὗνοπ ρῶν πο ἴα κο5 

ὉΡ ἴο 5Ρ6αῖ, 15. συσγίοιιβ τ οἰδνου. 

15. δου: οπς οἵ ἴῃς ἰάϊοπιβ οὐ {π|5 ἀἴαϊθοῖ; οἴ, ΘοῆνΙΠν, Ρ. 56. 

Ι9ς.ὡ «ϑαγώ: {ποῖὸ πηιϑὲ ᾿ς ἃ Δ ϑῈρΡρ 64 Βοίοτο ϑϑιί. 

15, 6. 12. δον: ΠοΟΠΊΡ. 90, 12; ΙΟΙ, 7, 13; ἴῃς [οὐ ποογηῖηρ 

[ΟΥὐΠῚ5. αἵ ολο 895,2;:«- ἅν» 4,0; « Αϑο 58, 20; ρμϑδοῦ 96, τ; 

ΟἿαοσ, « τοῦ 5ος 12,6; 69, 5; τόπο 69, 6. 

8. πᾶς "ςΞ: πον ᾿-3 15 ᾿πιϑεα ἴο τοηάεῦ {πὸ α 2γίναϊίνηηι, 566 

79, 3 ἀπα (ἰοββαζῦνυ. 

ΓΙ. δαλὸν: {παΐ μεσίτης ἰ5 ΕΧΡΙΘΒΘΘα [ἢ {Π|5 Αταπγαῖς Ὀν “ἴπὸ {Π|τγὰ 

Ρούβοη " Ρούῃαρβ οχρ αἰη5 (8]. 1Π|.- 20 μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ννοτα {Π6Υ6 15 

ΠῸ ϑθοοηῃά, {πούς ἰ5. 0 “ πηραϊαΐοι," 1.6. ηοῖ ἃ {π|γ οπθ. Βείοτο »αοδιοπ 

ΓαρΡίαςς 8. 

Ι6. τάνχσο : πεῖ -ὸ {π6 πειίΐεῦ τὰ ἅγια. 

16, 3. θα τί : ἴΙὴ 16580η 85 {ΠῸ ννοσα [5 ννυ θη αϑαδι. 15 ἘΠΕ 

οης ἴῃς Αταπηαῖςο απα ἴπς οἵποῦ [Π6 ΗΠ ρτγον ἴουπὶ οἵ {ΠῸ ραβϑῖνε ραγίςίρ]ε ὃ 

[ πᾶν Ὀ6 5οθ. (οπιραζε [μπ|Κε 11. 5, εγε {πΠ6 Ψαίίζσδη Μ5. (Α) οἵ {πε 

Εναηρ. Ηἰἴοτοβ. μὰ5 τάφο ῖτν, τπῸ ϑιπαῖτς τάρο. ἵτ, οὐ Ταϊκα νὶϊ. 24. Α 

ἀσκιῖν, ΒΟ λυ, Ὁ.2854 οοπαλ, 5, Β .« οτπαλι5, ( 

« οτςπαλιθ, Βυΐ τ πιὰν αἶϑὸ θὲ πιογοὶν ἃ αἰ ογοηΐ ννὰν οὐ ὄχ ργοβϑίησ 

[6 βοιπηα ἱπίεγπιοαϊαῖς Ὀεΐννεθεη 2 δηα δ; σοπΊρ. Μαῖϊ. χχκο ἃ ἕο, 

ΒΟ ὑὸς «Ὡ. 

ἥ: λλχο τόΐω : (ῃς Ροβῃϊΐο αἰσὸ Πα5 [πὸ ςοπ] ποίου. Ὀεξνεθη 

κλητός ἀπ ἀπόστολος, τέφαλτια τά. ἴο, νΠΐοη ἴα οχρίαίπθα ΌῪ Βαΐ- 

ΠοΡγαοις τό δυαφλαχλ οἴ διττ τεῦ. ἐξ τι (Ὁ “ὙΠῸ ννὰ5. οδ]]οά δγ ἰῃς 

ΤΟΥ ἴο ἴΠ6 ἀροϑβί!οϑῃῖρ." 

11. τόδ ξαχο : ἃ δἴταηρο βρο!Πησ; οἸβον ποτε τύ δυξοτένο ἢ αἴτον [Πς 

ἀπαίοσν οἵ τύδι λα, τόδιξαοο να ὄχροοῖ ὃν τ Οἰὐιέδαν, οὐ 5Ποννὰ 

ιεεδοῦιδ ποῖ 5Πθννα τ] Ὀ 16, τς Ἰαϊέογ θοίησ ἱπαϊςαῖοα Ὀν {πῸ «. 

12. τύόπυν» : 566]. 16; οἡ ἴῃς 8ρ6]] τη απ πιεδηΐϊησ οἵ, (Ἰοββαῦν. 

ι8, Αραΐη ννὲ μᾶνε ἃ βίγαησρε μοδαίηρ: {Π15 15 [ου () Μαγ Βαβι!ι5 

ἴο ἴῃ Κοπηᾶη8. Βαβι πι5. 5 σο]οργαῖθα ὃν ἐπ τοοῖκβ οἡ ἔπε ἢτβί οἵ 

]απιιαῦν (Π15. ἀἰθαῖῃ), Ὁν ἴῃς 1 ατη5. οἡ 141 [πὸ (Π15. σοηδθογαίοἢ), οἡ 
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τπς 301 Μαν ὃν {πὸ ατθοῖὶς πηοηκϑ οὐ Τζαὶν (νυ ἸΠ ΠΙ5 νΠο]6 [αΠΉ1]}ν}; πος 

1πῸ τα σοπίαγν ὃν {πε ατροὶς ΟΠπιτο ἢ οὐ {π6 301 [ἀπιιαῦν (ἢ τοροῦν 

οἵ Ναζίαηζεη αηὰ [μη (Πγνϑοβίοηι). (οπιρ. {πῸ Δ αὐμηααγίεηι 77αγηαο 

μέγημοψιο ἐσοίοσίαε (Ὀν Νίς. ΝΊΠ165, 2η4 οάϊῖ, ΝΟ]. 1. 1806). 

[{ {πὸ Ερίβεϊς το {πὸ Ἰλοπηδηβ υνούα ἰοϑὲ ἰη αὐϑοῖς [Ὁ νου] ΡῈ ἃ αΠΠΠοιΠ0 

5} ἴο γϑϑίογο [15 ἰοχέ {τῸπὶ {ΠῸ ρύθδεηΐ {γαηβίδίίοη, ἀθϑρίία 115. αἰτοπηρίθα 

[] ἘΠ] 658. 

19. διαορόν: (πὸ [ογπὶ ὃν. ϑϑὸν ἴ5. ποῖ [οτιπα, ἰξ 566 π15, ἰῃ [15 ἀἸα]οοί. 

Οπ {ποεῖν 56 ἴπ ἴῃ ΒΙΡΙς 566 ἴπῸ Μαββογοίίςαὶ ποίϊσα αἵ {πῸ Ἂεπὰ οἵ {πὸ 

(Νεϑιογίαη) Ῥϑβαϊζούβ, ννῃίοῃ βιαΐοβ {Ππαΐ {Ποῦ 5. ΠῸ διλονὸν ἴῃ Ἰρανί, ἃς 

{Ποῖ ἰβ πὸ ὀναὸν ἴῃ τῃς ΑΡροβίϊο, Βὰς ἴῃ αν οἰσπίθοη δναωνὸν (1 166 

Τεαῤηιογηγ: [6141 Β6α]4 1] Ρ. 117). 

17,3. δοὗδιθσ: 1. τὸ τόν; οἡ [Πς 5ρ6]Ππρ᾿ οἵ, 9, 5 (ποΐ πηιοπιϊοποά 

Ὀν ϑοῦννα!ν, Ρ. 101). 

16. « τέ: Ρ. ϑπιιῃ, 250, αιιοῖθβ. οηΪν οὴθ ΘΧαπΊρὶς οἵ ας τί “(οτίς 

πὶ: «. οδυτί οϑὸω -. τ΄ πὸδιλοπ. αδιδυτ, ΘοΠν ΠΥ Πὰ5. ΟΗΪγ 

« «Ὁ, Ψ ΠΟΙ ἴ5 {ΠῸ ταρ μα  [ΟΥΠῚ 450 ἴῃ Οὐ 1 ΘοἰΙΟΠδΥν. 

18, 5. Ὡπδος τ .χ: ποίς {πὸ οὐ Πορύαρην,; “ Ροϊοηρδ ἴο 1, δηά 

τ ἴ5 ποΐῖ ἃ5 ἴξ πιῖσῃξ ἀρρθαγ ἴῃ ρτίηΐ (ττῦ.) γμαΐοῦ ἐξοίϊογῖς αἴτου. .. ὍΠς 

[ΟΥΠΊ 5 Ρρεγίοσί, ποῖ ἱπιροσγίοοί. 

ς. διαχωνδυττ : [πο [Ὁπηϊηΐπο 5 ποίου, 85 ἴῃ {πε Ρεβῃϊίο, αοη. χν. 6; 

ἴῃ 1. 8 τῆς. πηδβοι! πο «υζ ὸν. 359. 566 Π15 οαπιβοα Ὀγ {πὸ ργθοράϊηρ, ἴο Βα Ἰηο 6. 

7: δι ταν α: ἀρσαΐη ἃ Ραβϑᾶρα ψγΠοῦα {Πς περαΐίνα ραγο]ς Πα5. θθθη 

οτηϊαα. 

ΤΙ: « ο.ηροαξαασῖξο.: ἀη ἱπξογοϑείηο Οχαπηρ] 6 οὐ ννογ-σοπηροϑί- 

τίοη, ποῖα ἰγθαίθ ἃ5. ρἰτγαὶ, {ποιρὴ [ Ππὰ5. πὸ ρἱπτα! οπάίηρ; νντς 

« οὐραρ-. 

12. κα διτέσ ἰ5 το θὲ ἴαίκθῃ ἃ5. ρ[πγὰ]. 

23. τύδιξωας. οπλσα: ἃ ἴτος, γεῖ οἰθαῦ τοπάογίηρ οἵ τοῖς στοι- 

χοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν. 

19, 3. τοδιδλὸν: της ϑᾶπιθ [ΟΥΠῚ ἃ5. ἅθονο χιταχὸν; οοιηρ. 28, 

ΤΠ 1: 

6. « οδιπιχω: πὸ ἄοιθὲ « οδυχχον ἴ5 ἴο ΡῈ τϑδή. 

16. ὙἼΠε παπιθ5 αἴ συοαῖν αἰδῆρσιγοα; ἜΞ- Ὡῖϑ, οὐδιο, -- ο»ὐχο.., 

ποῖ φοδιϑλ ἂ5 ἴη {πὸ Ῥεϑῃϊίο, »,1 -- πο. 
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ΞΕ [ 0 ἤ γ Ε 

ῖ9. τύδιοτεσ: ἀπὸ ϑντίας. [ογπὶ ἰ5 τύδια.ἴτύ, ΝῸ Ὄχαπηρὶς οἵ ἰΐ 

Πα5 νεῖ Ῥϑθη ἰοιιηα ἴῃ Ῥαϊθϑιϊηΐαη ϑυτίας, 

20Ο, 2 ὙΤΠα ρῥαποίιιαίίοη 15. νοῦν ϑίγαηρα. 

9. ΟΥΑΥΘΟ: [Π15 [ΟΥΠῚ ἴ5. ποῖ νεῖ πη {πῸ 7 εραλ71ς. 

13. τό» ἑαυ: [Π 6 σΟΙΠΠΊΟΙ νὰν ἴο σίνε {πὸ ατοοῖκ προ- ἴῃ {Π 15 

4ἸαΙθοῖ, Γπορ ὌδΔΩ. 5. αἶβθὸ ἰοιιηα (50, 21); 58ε6ς. 79, 3, 1ο. 

16. νὰ 'Ξποδιλ παπν : ροτίρῃγαβίῖς [Ὸγ γράφω σοι. ΕὸΙ ἴμραξαξ 

τίς Ἰάσαρο τ ἐλπίζων. «Οὐδ 9 5 νυυϊτθη ἴῃ νᾶτίοιιβ να γ5. 

20. εὐὐτό ωσᾶθη: 566 Ρατγί [1]. οἵ {ποθ Νοῖθβ (Ρ. ᾿ἰχχίν). 

ῃ Ἐς ΠΣ δι χα: 5ος ΑἸοϑϑβαγν. 

8. απο διτ: νντῖΐο τι 5.5 

ΤΙ: αἀτεπ: ΜΙ ἱπηρετγίοος ἴοσγ ἴπε ατεεῖκ ᾿ηδπηϊῖνε; οὗ ἃ αὐξολ 

26, τὸ; 28, κ᾿, 22. 

16. «δ: ἴδ, νῶδ (ΗΠ Ρ. ΠΟ) --Ὀντάλ. 
ιγ. τάξϑυπδν νας: οἱ (Πϊ5 νὰν οἵ οχργοϑϑίηρ πὸ ᾿πηρογαῖίνο, 566 

ηοΐθ οἡ ὥῶ, 17. 

20. κδδυϑυ: [οὐ κακοπαθῶ, νυτῖϊο (ΡτοΡΑ ΙΝ) κδδόνϑ. 

22, 5. ᾿ὐϑτ δ ρο39: κατε ἰ5. ποῖ γοῖ οἰθαγ ἴο π|6. 

Ιο. αῖα : ἀϑϑοηδηςο ἴο φέρων. 

Π. « ΘΔΟΩΦΑΛΙ͂: νν 5Πο0.1 4 οχροοῖ μος ΟΥ͂, {ΠῸ ΡυτγΙΠοδίίοη. 

14. τον: τίνι ; ποῖ 580 ἴΪηὴ Ηερτγεν οὐ ϑυγίδσ. 

"ΞΟ. εΞη: [(ἢς ϑυῆχ οἵ ἴῃς 158 Ρϑύβ. βίπρ. νοῦ] 6 ὀχρί]αϊηθα, Π {Π6 

{γα ηϑαΐοσῦ. ΠΔ 64 σοηηροίοα {πΠο56 νοῦ 5. ἢ {ΠῸ [ΟἹ] ον ἰηρ. 

28,3. υοῖ μι,Ξ5: κατ᾽ ἀρχὰς τηῖρῃς πᾶνε θβθὴ αιοίοα [ον (δη. ἵν 1 

(ϑες. Ρεΐονν Ρ. χ])}; δηά {Πι|8 σοὶ 9 ΔΑ 4: εἴ; απο 65. 21; 22: 

6. « αλαΐ.: ΟΡ. Θη᾽ Ὡ, Ὁ. 

λπσ δι: ποῖ οἰοαγ. 

9. τίλασ. : τῃς [οὐπλ5 οἱ {Ππ6 ρύορου Πᾶπηθ5. ἀθϑούνο ϑρθοίαὶ ἱπνοϑβε- 

σαςίοη. ον ἀο65 ἰξ σοῦηο ἃροῖΐ {πᾶς 7βαία ἢ 50 Γγθαιθηςν ᾿οϑ65 [5 ἢγϑί 

Ιοτιοῦ ὁ Τῆς τοϑέ ἰ5. ποῖ ἃ {τα ηβογρίοη οἵ ἴΠς αὐσθεὶς. 

ιο. δας: μὰν ἢδ5 γερι αΥὶν Ἰοϑὲ 115 δ; οἵ. 68, 21, 23, αλιν τ 

δη Ν᾽ 24, 6; 80, τι". 

24, 7. λιτονί τάν : {πὲ ϑἴδζιις. σϑίγ. Ρ]. 15. ποῖ οἴζθη 5ρε]: ν τ τί; 

Ρυΐ οἴ, 51, τὸ τάαξοηαςσ. τάξιαςσ. απ πάσα θοϑίάς γσιαξ εἴς. 



ΓΟΚΙΤΙΟΘΑῚΙ, ΝΟΤΈΘΒ. ΧΧΙΧ 

9. « δΔι.: τα ς ὥς. 

1. ὡδοωιώ-: το ἴ5. Πούε ταί ἐεοί]ο7ι15. 

25, 6. «Ξος7᾽ ποίε {πΠῸ οΥἰποσγαρῆν ; ποῖ πηθητὶοηθα ἴῃ Ῥ. ΘΠ 

οὐ ϑοθννα ν. 

ιο. τό δαλα: [ον τῷ» νὸ πιῖρῃξ ὄχρθοΐῖ τλΞ οἵ τὶ. 

16. τοδο 5. (ρ!πγὰ] οὐ {π6} ἱπηρογαίίνε Ῥδεὶ. 

17. « ανἰοδι: ΘοΠν ΠΥ οχρίαΐπβ {ΠῈ [ογπη5. α5. ΑΓ]; θὰ πον 

πιρῃς θῈ Ῥϑαὶ, ἰῃς ὦ σοπηίηρ ἴπ τπη66Γ {Π6 ἰηῆποπος οἵ «᾿--. 

18. οἴςπιθ: ἴη Ἐρνρί, 15 οἵ σοιῦβο ἃ ΠῚ ΒΒΡΟΙΠΙηΡ᾽ [οΥ «- 1.55 

ἐν παγίδι. 

Ι9. ευβοςη τὶ ὐθοῖκ ἐγκαθήμενοι. ΔῈ ἤτδὲ νοι θοάν ν}}} ΒΡῈ 

πο] πο ἴο νυτῖΐα εὐϑδιοσ ΟΥ̓ εὐϑοόνοσ, Ῥυΐς {πὲ [οΥπὶ οσοιιτ. ἴθ 

[γε θητν. ὡϑο πλιδί Πᾶνα ὈΘΘη τι566] ἴῃ {15 4Ἰα]θοῖ ἴῃ ἃ ϑἰ πη 1] αν να ν 

ἃ5 ἴῃ (δ πηδη: 65 σὶδὲ Τοπΐς “4 Ποπηΐηο5"; σοπῃρ. 26, σι; μι 27,17 

ϑοδοσ; 69,5 ἀπά 6; 85,11; 95, 22. 

26,9. 1 (955: [5 Πούο ποῖ 5 «ὐἦο, πὶ ωϑ ἔθνος. 

11. τλλυϑο: νυῖϊς το δι Ξ. 

16, 17. Δ τπτν: ςοπιραζο {πὸ Ζ0717)117ι1 ἐσολγιῖε οἵ ΠΟΡτανν 

σγαπηπΊαῦ, 7716 ἀπαὰ 771ἐγα". 

ῖ9. τόδικι. : πίε, ἐπογοίογο τί διχτ. 

Δ, 4. οἵ: νος οοσιϑ. 

ι7. λλαϑ: ἐφ᾽ ὕβρει, ἰ5 ποῖ γεῖ ἱπ Ῥ. ϑπηῃ οὐ. Θοπινα!]ν. 

28,12. τάσταυσ ἣν ἀο: ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ, ποΐ ἴῃ 

Ρ. Θπηη οὐ ϑ ἤν! ]ν, ἔτοπὰ {πὸ τοοῖ -ϑοο, ποῖ πο, Βὰς Πονν ἀροιΐ 

90, 12 ιν αολ τὴν ὕλην: Ου πάστα» οἵ. 80, 13 απὰ {Π6 Ηδερτεν 

Τϊοτοπαγν οἵ Βγοννη- )γνου- Βτῖσρϑ, Ρ. 361 (ποῖ ἴῃ 5 νγ180). 

17. Ἥ»Ἥ«“Π)Δωτ: Ποῖ {πὸ ον νυν «. 

21: . αλοο: ο΄. 91, το, 48, τό; ἰξ ἰ5. ἃ στθαῖ ρίἐν {Ππᾶΐ [Ὁποῦ 

ςοἸ]αΐοτβ οἵ πε Μ595. οἵ {πε ατθοῖκ ΒΙΡ]Ὲ περ]βοίθα ἴο ποῖα ὄνούνννποῦο {πὸ 

αἰνίβίοη ἱπίο σπαρίογβ ἀπΠα] ραγασταρ 5. 

29, 7. ΝΟΥ: ἴπ ἴπς ποχί [πὸ να... Θθοἢ ἰ5. {πὸ [τοθάομ οἵ 

οΥ̓Ποστάρῆν. 

ΠΕ τάλλϑ ο : [οὐ {Πἰς πιὸ οὗ .“, ἴο Οχρύθϑϑ ὅῃοννα πΊΟΡΙΪ]ς, οἵ, Πιγίπου, 

64, τὃ «--αὐς5. 
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91.109. ΔΩΑΣΣ: Ἰεσσαί; ννὰ5 ἴπς σορνίϑί {πιηκίηρ οἵ Δ», ν ΠΘη 

6 αἀὐάεά {6 «ὦ ὁ ποῖ ἴῃ Ῥεοῃϊίο; 82, τό ϑιασχττ.. 

92,8. τίου. Ξ3οτ: δὴ ἰπίογοϑίίησ ἰογπγαζίοη οἵ {πε ποιη. 

88,,2., « αὐἰνοαῖονοα: 1 Πᾶνε ποΐῖ ἰοιιηα ἀηννῆεία οἶσε ἴῃ [15 

[,μοοξίοηαγν ἃ -- ῥ ἃ; {πεγεΐίογς ἴ πηῖσῃῃξ θ6 ἃ πλοῖα πη βρης Πογο. 

4. 3.θα.Ξ»: ποΐς πς β5ρε}]]!τηρ ἢ «Ὁ. 

5. δυτε ἰς ποῖ 3 ἢ ρῇ. ἴτοπὶ τόδιγ ἴο Ἴοπιο, -- διδι. τε. 

894,0. πτις- : γενόμενος ; ἴπΠ6 [οΥΠῚ σα βοαύσοὶν ΡῈ Ἐχρ απο οἴποῖ- 

νν156 ἰῃ8η 85 ραγί. ρεγί. Ρεὰὶ π-ιπιιπις ; Ρυΐϊ Μὴν [5 ἴξ {νῖος νυτ θη 

Ποῖ .. ἢ 

12. «ὩἸΑΟΥ͂ΣΤ »1Ἱ «νοῦ: ποίς {Πς οΥ̓Πορταρῆν. 

21. αὐ Ξαξοα: τασϑὲ οοπὶς ἤοπὶ τάλ.ξ ἴο Μά, ποῖ ἔτοπὶ λλ-» 

ἴο σῥεαΐ. 

9.5, ὦ; ὥσχω διτε: το λτοδις τ. 

86, 13. ὀνϑαλῖςο: {[{ σογγοςέ, Πϊ5. νου θς τύ δυθαλῖνα. 

21. μὰϑῷ τῷ τος τέλτ: Ποῖος τὴϑ9 ἰ5. {γραῖα ἃ5. βίηριϊαν, δπὰ 

ἴη 11. 2 ἀηά κὶ ἃ5 ρίιιγα! δῷς -«Δ: 98, το, 46, 6 ννε Πᾶνε, 'ἰπ {πῸ ϑ8πΊα 

ΠΟΠΠΘΧΙΟΏ, εὴῷ» δὰν, 

Ὁ} Ἐ}} 19. πτολτό τξΞοτί «. τῶσῦ: [Π|5 νοι] ᾿ς “{Πι|5 5ρθακβ αοά᾽"; 

ἴξ πιιθὲ θς οἵ οοιτθο πόσωλιεσ τ ΟΥΚΘ: οὗτος ἐρεῖ: τοῦ θεοῦ εἰμι. 

89,14. ἴαξουνα: καὶ ἐρεῖς νοι] Ὀς Τα πόνα. 

40,9, το. τνϑοϑ : ριον ἃ τ] 55Ρ6 Πρ ογ τάξαϑ. 

ι8. δὼὰλ τάλ: ντῖις δωτό «δ. 

4.1. 11: ολο “Ὁ ΔῚ .3λ σαηποΐῖ θα τὶρῃί, τ ππιιϑὲ θα οτος. 

ι6. «Φἀχονδντ: το λον διϑ, κατακέκριται. 

ιὃ,, μυϑιέν. δος πάλαι: τοα δα ἀπά οοηβίγιθ ἰῈ αν ἢ (Πὸ 

ΡγΓοοοραϊηρ ἀπα ποῖ ἢ (Πε [Ο]]οννηρ νογά ; οὐ αϑταα τος. 

22. « αῳῦσ ον»: ριυΐ ἴῃ (Π6 ρ]πγαὶ Ῥεοδιιδε οὗ αλο. 

42, κ". Δλέθα.: ποῖος {πὸ ΟἹ, ἃ5 ἀῦονο [ἢ ᾿ὥὸϑορα "9. 

ι1. Δδαϑαωλπ: τἢἰς5 ΒΡ6Ι Πρ οὗ {Π6 νογὰ 15 γαῖπου γᾶγα; λβϑασὶ 

56, ὅ:-: 58, τὖ 59: τ τεῖς 

483,2. τότα.-Ξπϑῦσ : οἡ τῃς αϊβοτγοηξ βρε!]Π!ηρθ οὐ {Π15 ννογά 566 

ΘΟ ΝΑΙ, Ρ. 21. τύταϑ-- ἀηα τ τ:3.- ναῦν ἴῃ {Π|5 ΜΆ. τεσι!ατν, τό μ5- 

Ι ὁ ποῖ τοιποπηθογ Πανίηρ πιεῖ ἢ Βείοτγο, 
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ὃ. οἴσπα ἀπλ: ἀοςσογαίησ ἴο {πὸ ΠΈΡτανν πἰϑᾶρο ννα 5Π01 4 ὄχροοῖ 

οἰτπον ὅπα ὅπλ οὐ ἦπ ὅπλ οὐ οὖσ πὶ, ποῖ {Π6 ϑἰπρι αν ἀη6] ρ᾽αταὶ Ἰοϊηθ 

ἢ ὦ. 

44. τ τ.αλὲ Διο: δὸς πὶ πιιδὲ θὲ τοππονοί. 

4. τς φαξϑλνας οη αξαλν Ξ αν 866. (Ἰοβϑαγν. 

45, 14. πέσαν: αἰ πιϊηαἰῖνοβ. αὐ ποῖ νεῖν ἰταα]ιθηΐ ἴῃ {Π|5 ἴοχί; 

εἴ. ἀῦονε τάόωϑοιαϊσ 92, ὅ. 

10. « οἵΞω.: Ποπὶ τῷ, Ρὰΐ « οἵαϑο. ἴῃ {πῸ ϑαπιο ᾿ἰἰπη6 [ΓῸΠῚ 

ἀξϑοτί. 
46, 12. .« αϑονσὐνπ: ποῖ {πῸ οὐἹΠπορύαρῃν ; ννα πᾶνε τῷ ἃ5 ννῈ]}} ἃ5 

“Ὁ. ἴῃ 5ιοῃ ἰούπηθ; οἷ, 50,9.« οἵ δοδια; 72, 13 φαδφλοὸν, 85, 13 

« οαδιαξυδι; 86, 23 «Ξαδι.ὸν. 

20ο.. τόλιτα : τῆς νεῖζον ἱπίοπάο πάλιν. 

47, 2. « οςοσπττ: τοδ] (ΡΓΟΡΔΡ]ν) «- οσρυπτίς,, ΟΣ 590, 13. 

τς ὦ ΡΣ Ὲ 5 λαδ: τμὲ ἢτθὲ ΕΧΑΙΊΡΙ6 Κηονῃ ἴο πὲ οὗ « (5 

Ἄν Πού ἢ ΜΠΠ {πὸ ΡΥΘΡοϑιτοη 9; «. (5 μϑϑ δηά . ὧδ 16 [τΓοαποηΐ. 

Ι9ς. ϑᾶςσ. : ἱπιρογαίϊνο, --  ϑᾶϑξικσ.:. 

49, 5. « ατπιλόντα: Πγιδὲ ΡῈ οἰἴποῦ ἱπηρογαζίνο, απ 5Ποι}]4 ᾿ς 

νου Ὁ, Οὐ 1π|ι5ϑῖνο, απ 5 ποι] Πᾶνα -δι, ἰπϑίθαα οἵ ὄντε. 

5. δαροθ... οὕσθοο : ἃ πος ΘΧΘΙΠΊΡΪ6 οἵ {ΠῸ σμαηρα οἵ {Πε56 τοοΐϑ ; 

ἘΠῚ ὙΤ 12. 

Ι2. τότ: ποίς ἴπο 5ρ6] }Ππρ ΨΠΠ το ἀπὰ ἔνο ». 

51, το. « οἵος: ποίβ {Π|5 (ΑΥαθ 1.) 5ρο]]τηρ οὐ ἴῃς παῖης Αατοῃ ; 

Ρ. 59, 17 « οαἵοοτί. 

Θ2, 5. « οτηλε: νυτιῖα « οςηετηλιί. 

59, 23. « αν αξυτχὸι ΣΝ ΌΟΞΙΣΞΙ: (Ποῖ αὐ βανοῦα! ἘΧΑΠΊΡΙ65. οἱ 

1Π6 50-4]] 6 Ζγι έεζίυτς αὐδοῤμίμς ἴῃ ἴΠ656 ἐεχίβ 54, τ8; 72, τς; 78,6, 7 

ἀηὉΠ 84, 11, 12; σοπηραῖα {ΠῸ βἐαι 5εϊος οὐ Κα. ΠῚ. ΟΠαυ]65 ἴῃ 5. Τηἰγοάιιοιίοη 

ἴο Πί5 “2οεαΐνῥδε ογ δαγιοῖ (1οπάοη, 1896, Ρ. χὶνὶ ΗΕ). 

54,8. )ῳὐτοθ: πού [ΓΘ] πεν δα. 

55, 13. διπισοσ: {ΠῸ ν» 5πονν5 (παΐ {πὸ [οὐπὶ ἰ5. Ρδοὶ. 

56,0, το. τάχοϊϑπ «οὐ αν: Ξ-- υἱῷ ἀνθρώπου ; αι ἰπξογοϑεϊηρ Ραβϑαθο 
[ογ {πὸ φιδβϑέίοη οἡ “1ῃς ὅοη οἵ Μη ἴῃ πε Ν.Τ., 5βες Ηδηβ 1,1ο Ζηλαηη, 

71)6εγ7 Π7εσεἠε,οΐ7ι (Ετειίθυτγρ 1. Βτγ. αι. 1 εἰρΡΖίρ, 1806) Ρ. 32 ἔν, ννῇῆο 6415 1ἴ ἃ 

“ ΠΠ]ΟΠΒΓΓΟΙΙ5. ΓΟΥΠΊΔΈΙΟΉ." 
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14. ἼΔΑΣ: ΠεΙδ ἀλλότριοι, Ρ. 44, 20 εοῖλου τπα λα -έλ 

Ξε ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ἃ σοοά δχαμηρὶο οἵ ἴῃς ννογὰβ5. ψ ἢ 

“(Αἀφροηβίηη." 

59. Ὁ. « διυῦσ υνυτῖῖα οόνοπ, 

6. τύδιαρουν: οπὸ οἵ ἴῃς ατθοῖς ννογά5 νν Πῖο ἢ πανο θθοη σΟΠΊρΙ οἴοὶν 

ΘΚ τδοίβοα. 

ΤΙ: παλτ.: Βρεὶὶ Πεε Ἄχϑοῖν 85 ἴῃ Ηερτσγεν,. 

Ι6. φαστ : ἃ τατος Θρο]Πηρ οὗ {πς ϑαχ οἵ ἴπς 3γὰ ρΡ. πη). 

61, 2. ὄωξοα : ρἱυταὶ. 

4, πολ: -- πο -Δ. 

8. « οὐντεπ Δρλ᾿ 112 πλδιτπ - λων; ποίς τῆς αἰῆεγθησα 

Βοίννθθη ἴΠς βἔαξιιβ. αρβοϊΐιι5 ἀπ οπηρΠαῖίίσιϑ ; [ἢ [ογπιοῦ Βεῖηρ ἰἀδπεῖσαὶ 

υι 

ἃ5 ἴο [[5 [Ογπὶ ἢ {πὸ ϑἰδξιις σοηϑίγιςξις ; ἔπιι5 ΤῊ ιϑτ 62, 6 «πὰ 

τσὶ τϑτ 10 τὰ; σοΠΊΡ. 4150 1 τάξη.» εΞῦ 62, 7 δη6 1 Ὁ ἢ» 559 1. 23. 

65,3. νᾶδυ: Ρ. ϑηη τη, οο]. 1121, πηθηΐίοηθ. {Π|15. [ΟΥΠῚ ἃ5 αιοΐεα ὈΓΚ 

Βαγ ΑΙ, θας πα Ππαὰ πο ὌἼχϑῃῖρίε οὗ [{. 

ΙΟ. «Ξω.οσ : [Π|5 5Ρ6]Ππρ᾿ 5 ἰοηἢ Πού ἴοσγ {ΠῈ ἢτγϑί {{π|6. 

20. τλ τΞα: ποῖα {ΠῸ 5Ρρ6] την Μὰ δν; ε΄. 67,:τ, τ6; 68, 17 πόλει: 

77,17 τνλϑο θεβίάς τόδνιξ 1. 14; 84, τό, 24; 89, 21; 90,22; 92, 17; 
99, 5. 

66, 8. Χ,διῷ-ῦ πι.: 5Ρ6Ι Ὄχϑοῖν ἃ5 ἰη Ηρρτον, 65, τὸ οὄιθοτ πα. 

ἃ5 ἴῃ ϑυζγίδς. 

67, το. “οἴ: Ρ. ϑ)) πιοηίίοης ἘΕῈ ΟΥ̓ βοΐ: οἹγῖαῖς τότ ΒΑ 
"τ ο να 

απ ΒΒ; Ρυΐ {πΠ|5 βοΐ» σοιγοβροηάβ ἰο τῷ», οἷ; ὉΠ 859. 2 

70,1. τά ναϑο: [ἢς [οὐπὶ ἸΙοοῖκα ἂ5 {1 νοῦ ρατγί. Αἴ0] [τοπὶ ἃ τοοῖ 

τό "»». -- τόν; Ριυΐ [ἰ ἰ5. πιούοὶν ἃ νατίαπς βρη οἵ {πε σοπΊπηοη Ρατ. 

ΑΓΕ τέ ϑυ; ἀπά {πογείοτε ἰ5 ποῖ ἴο ΡῈ ριοποιιηοθα ἡεαρδ, Ὀτπξ παῖε; 

οἵ. 76, ὑ. 

6. τά υδιτ. πα: σΠΡΡΙν αὶ Βοίοτο {πὸ ννοτγά. 

[0. τι: ῃηοΐ Ὁ, ΟΥ̓ ἌΝ 7.1: 15. 

71,6. διωδιπ: οἵ, 87,1 ; ποίᾳ ἴῃς νᾶτίοιιβ ΒΡ} Πρ 5 ; Διχικὸνπ 1. “: 

Θ6, 14 διπέν απὰ δεν. 

[2. « οιῦδιλ σα: ἰ5 {Π|5. ἃ πλϊβργίηϊ, ἃ ΠῚ 5βροΠπρ οὐ ἀη ἰάἴοπι 

τάξη : οἡ {π|5 ἴογπιὶ θς 1ιαρσαγάς ἐγεαίεα ἴῃ 772 οϊμησει, 4, 336. ωι 
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Ης ςοποϊ θα ἔτοηὶ ἴτ ὑπαὶ {Ποθς Αγαπηαθαηθ Πα ἃ ννογὰ οἱ {πεῖγ οννὴ 

(“ εἴη οἰπποϊ πη ΐβομο5 ν οσγί ἢ) ἰοῦ προφήτης. ΤΠ Αταρῖς. .ω»Ὁ ἀηα τῆς σοτίο- 

ϑροπάϊηρ ϑυτγίας [οσπη πο σοηβίογθ ἃ5 “Ἰοδη- νου 5 ομη ἴπΠ6 Π Ρτονν. 

Βιυι τάξο 5 πιογεὶν ἃ αἰ Πγθπς σρο]]Π]ηρ [ῸΓ κΒΔ ἃ5 τσ ΑΞ ἰου στ εἴς. 

Δη4 ἴ5 [πογοίογα ποῖ σοπο ϑῖνο. 

Ι9. Δεῶτ: {πῃ πἰσοϑὲ ἘχαπΊρΙς ογ {πῸ αἰΠδγαης. 5ρε]]!ηρ οἵ [Π|5 

Ρτοποῖη νν1}} ΡῈ [οιιπ ἴῃ {πὸ ᾿ααἴ65᾽ οαϊτίοη οἵ {π6 ᾿ναηιοοἠαγίηγε ἢ]ΠΊ6γὸ- 

σοἰγηεαγηίηι ἴῃ Μαῖίί. χιϊ. 32 νος (οά. Α μᾶ5 δι, (οά. Β ὥρῶϑ, 

Θο06. Ὁ δοῦτ5. 

ΩΣ ἢ: «δι. : ποίε {πὸ ΘΠΊΡΠ δίς τι56. οἵ {ἢ 15 «ὖι., «οδι.» -λλπ 

84, 53; Βεβίάς «ὃ τάξοα.. 67, 2 ννὰ ἢπα αἷϑο τέξοηνα..» «δι... ; 

πάλυϊτ τοὐὐνοπ 84, 5. 

15. ῳδῶυ : 50 [ᾺΓ ἃ5 1 ἅ1ὴ δινάίθ, [15 15. {ΠῸ ΟὨΪΥ Θχαπηρ]ς οἵ {Π|5 

ΒΡΘΙΠΙηρ ἴῃ τῆς 1 Θοιοπαῖν ; 87, 3, 19 νὰ πᾶνὰ ς. τ». 

78, 2.6. Ὥωδιν. : [15 {ταηϑ]ατίοη οὗ περιούσιος ἜΧΡΙαἰη5 [Πς το οτίηρ 

οἵ ἐπιούσιος ἴῃ ἴῃς Τιογ 5 Ῥγαγοσ, ἴῃ ἴπς Εναηρο]ϊατίπηι: ἐπιούσιος ννὰ5 

ἴαῖκοη ἴῃ ἴπο 5θηβ6 οἱ περιούσιος. 

74, -. -Ξαλ: γῆν (ὁ ννὲ Πηὰ ἴῃ {π6 σομπηπηοη ϑυτίας πλξαδ, ποῖ 

75, 5. σέλανλιο. : τηῖ5 ἰ5. τπς νου ννμίοἢ παῖδε θῈ δὐάςφα τὸ τῃς 

ΗΡτονν 1)᾽ο ΟΠ αγ65. [ΟΣ πρὶ» -ὃν ἴῃ. ἴον χχχνί. 3323. Αἰγεδαάν Βαϊ τηδηῃ, 

ατᾶϊζ, Ε. Ῥεῦῖε5 (Ὡπαώέρηι, τ895, 538, 92) τεσοορηϊβεα ἴ; θὰῈ ὄνθη ἴῃ [ῃς 

ἸΙαϊαϑὲ βαϊῖοη οἵ (αθβϑηῖι5 [ἴ 5 ποῖ τπηρητὶοπϑά. 

4.5. νὧχϑ «. ἀϑυνο τοὰῦ νᾶχς. εβα.». 

14. Δότο: ςΟΠΊΡ. Οἡ {Π|5 5ρΡ6] ]!τησ ἴπΠ6 ποία οἡ , 4. 

7 ἢ Ὑ πρασῷ οἶνος: Πονν ἰ5 [15 ἰούπὶ οὕ {πΠεῸ ϑιχ ἴο ΡῈ Ὄχρίαϊηθα ἢ 

Ι͂η τῆς Ἐναπρε ϊαγίπιὶ να τεδα ΤμὰκῈ ΧΧ. 3, ἃ 5|Π||181 [ὈΥΠῚ .« αὐλλας. 

“1 5ῃ41] δ5ὶς γον, πὲ (οά. Β ᾿α5 {μετα . αδὦ Δας,, σα ὁ ας: 

«αοδὰ τῦλττ; πεγοίογα {πὸ αὶ σαηποῖ θὲ {πὸ 50- 4 }16 4 Λύρε ολιογρ οιι71 Οἵ {ΠῸ 

Ηορτον σγαπηπηδῦ, θα σοπΊ65 το ΠῚ {πὸ ργοηοῖη οἵἩ {πὸ Πτϑῖ ρούβοῃ. 

14. ὉδρΟ.Τ: Ποῖα ννὰ 5Ποι] το οὔᾶραυϑ. 

79, "5. πέναπξαλ: πὸ ἀοιθι -- πέϑαχὰ ; σοΡ. 1]. 15, 20. 

80, 4. τόδιωι αθςϑο: {πὸ «Ὁ ἰπϑίεδα οἵ .9 δρραίθηιν ππάοῦ {πὸ 

ἰηἤποησα οἴ ς- 

5. 1. έ 
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6. τέλξιο: 5ες οῃ τηϊβ5 ἰπτογθϑείησ ννογά, Τιαρσαγάς, 7721 εϊδηγιροῖι 4, 

336, δηὰ Ε΄. Ναβίῖς, 7 ε ξαροσίίϊογγ Ζῆηιες, )ες. 1806, Ρ. 138. 

12. παν δισεο : ἢν αἰ4 {πο βαπὶς ἐγαπϑίαἴου, πο σάνε Πεία ἐγένετο 

νῖος ἴῃ {Π|5. ννὰν, γθίαγη ἴο {Π6 βἰπηρὶς τύδο 1]. τ8 [1014 τῃ6 παίαγαὶ 

[φο]Πηρ ονογσοπιθ σταιη ΠΊδίσ4] τι]ο5ῦὺ Απά {πιι5. (5 τ ϑϑ δια 1 20) 

81, 23, Ρὰϊ ,.5' τύόοςρα 81, 5, 14. 

82, 8. οὐἴνοτ: Μὴν ἴνὸ ων [5 {ῃεγα ἃ ἰγαος οἵ {πε ἀ18] Ὁ 

89,7. τ τύ: ποίς [ἢϊβ τιϑε οἵ τ αἴζογ ἃ ποι (,φ 9 .5.}); ἀρδΐίῃ 

1π|1. 8: 

13. το.» - Δ πον αὐ ἴῃ ΕἸ ΟΌτοαν ὉΠ, {πι|5 Πεγα -Δ πο: 15 

σοηδίγιθα ἢ {ΠῸ ἱπηρογίθοϊ, νΠθγΘ να 5ῃμου]α οχροοΐῖ ἴῃς ρ]αρετγίβοϊ. 

85, τ5. -ὐοοδι οὐχ Ξὸ : ννῈ 5Ποι] 4 ἀχρεοῖ ἴπῸὸ [δπηϊπῖπε νἹἢ 

« ἀϑατεςς ῸΓ 1. τὸ 

86, 14. νι-: τῆς ἱπιηρογίθος 15. βοαύοοὶν ΡΟΒ5[0]6. 

5. »νἌΑδρῶ : ναί 5 {Π|5. [οὐπὶ 9 2ηι 2 )1{11ἱ5 αὐοολμίμς 5 σἰαίμς αὖπο- 

ἐμέμς οἵ τάν α΄ ἡ Ἐὸγ (Πα Ἰαἰζεσ ννγαὰ πᾶνε [ μη ἷν. 41 »-σπρῷ-οο ; 566 

ΞοπνναΠν 59. (οὐ. Β τεαάβ ποῖα Ἀϑοο πα, ΑΘ δ 'αοα. 

87, ν, 6. ,διξοτ τλ : δὴ οχαοὲ ἱπιταϊζίοη. οὐ 1πΠ6 ατοοκ μή ποτε, 

ΒΙΟΠ νοι] 6 ᾿πΠΊρΟβϑίθ] 6 ἴῃ ἃ ϑϑπλῖς. ΟΥΡΊΠΑΙ. 

89, 2. οδς « τόν διξο: [5 ἱποογγθοῖ, {Π6 ρ]αγᾺ] οὐ {πὸ ργθαϊςαΐα 

ἢ [6 δἰηριαῦ οὗ 1Π6 ϑιθ]εοῖ ; ἐπογείογε ϑέσίκα οὐἱ ἴθ ως . 

ΤΑ πλασχ: ν᾿ Παΐ ἰ5 {Π|5) Α ΡΑΓΕΟΙΡΙῈ Ξε Ηθρζυ. πΉῸΣ 

8. πδλα: οἢ ἃ ἴῃ [[5 τεϊαϊτίοη ἴο ατθοῖς χ οἵ. Τίάραγας, 7712{}6ἐχεγιρο7ι 

4, 330. 
14. ἄξελνα : κιβωτός, ἰτεαΐϊε 45 ἃ ϑεπηις ννογά οηάίησ ἴῃ τδια ; 

Ο. ἄἀπιρρο, ἴῃ Πῖ5 Ογίρολίσδελε ἤ7γίλοίορίε (1897), ϑαρροβεβ. {παὶ Θῆβαι 

5. Ξξ ΓΙ, ὙΠΟ ἰ5. οἡ {πῸ οἴποῦ Ππαπά σοηϑίθγεα ἴὸ ΡῈ ἰἀδηξίοαὶ ν᾿ ἢ 

κιβωτός. 

ΘΟ, 16. τόϊτ . ποῦ: της γομοηηοη αἰθη)10715 7 αὐϊον71 τηὰγ βἴδπα 

Ὀοίοτε οὐ αἰζεγ {Π6 ποιη, πλοῦ [γα θην αἴζοσ, θαΐ οἵ. 91, 11, 14 «- 

τόξα. -. ποῶϑ 101; 20 ἰῃ {Π6 βᾶπιε ᾿ΐπθ θοΐἢ οαβεβθ: «-. ὅς τό Ἰδιτσ 

ἀπ τύδιωωπϑ τόπο. 

91, τό. « δοη---π τόδιλδι: τΠϊ5. ἴ5 ἀραϊηβδέ ἴπΠ6 τὰ] ψνῃΪο ἢ ννα 

Κκηονν ΠοπῚ ἴπΠθῸ Ἠξερτον ; σομηραῦο ἤοῖο 89, ὃ μι»5 πδλὸι: 98, αὶ 
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92,2. « τ χα: πον 5Ποι] ἃ ννὸ νοσδα]ῖζε {Πὶ5. ραγίϊοῖρ!ς ἢ ̓νΠν 

ποῖ “Ὁ 

ῖο. ἴασχιτζο: οἵ 1. 12 αἴδχσιτσα πὸ ΑΓεὶ], μας “7 γοϊἠοἠίοιεηηι. 

98,0. λιο: ἰ5 ἢ ΔΙῚ νι ἢ τό ΟΠ [6 ; σοπηραῦο ἀρονο, 86, 11 

οτατ δ τσ. 

[1. «δ : ρΙΟΡΔΡΙν ἃ πιίβίαϊςο [Ὸγ «δια. 

12. κ᾿ ὶ {ποῖα ἅγθ νδγίοιιβ ΒΡΟΙΠΠΙησ 5. οὗ {Πϊ5. ργεροβιξίοη. 

94, 13. - αἷνι: ΔΠΟΙΠοΓ ράβϑϑαρσα, Ποῦ (Π6 ποραΐίνα ραγίίοϊο 15 

οπηϊτο Ὀν {πε σορνίϑί. 

Θ5,23. δι: ντῖίθ Δϑς, δ5.]. 19 οὼσ (ον Δωπ. 

96,2. ἍἭἌΜΣ΄υΑ7͵͵ϑ: {ῃς οἠἱν Θχαηρο οἵ {Π|5 ἰούπη ἴῃ [Πς6 ΤιβοιοηαΥν. 

ὍΣ οὐδω: Ι,πη4, Ρ. 1τόγ, νυυϊεϑ « οςηδι.. 

γ. οαδωτό: Π15. ΞΡ} }Πηρ οὔ {πὸ ἱπιρογαῖϊνε ἰ5. ποῖ [γθαιιθηξ ; σΟΠΊρ. 

1π6 [Ο]]οννίπρ αδυχοτί. 

ιΙο. «πδιατατϑ.: 1 5Ποι]4 ντῖϊς τό διατί. 

Ι[2. « τλϑ: [5 ἱπιρεγαίίνε ; Ῥὰξϊ νΠν 15 1 ψυτέθη υν "ἢ τὉ 

97, 12. «αλιλι τ 1:9: τοῦ ςοδιλι τ 3, νΠ ἢ τπς Μ9.; τϑλὲ τ 1.9 

νοι] 6 511} οἸοβοῦ ἴο σύμβουλος αὐτοῦ. 

Τη: τλΞο τλ : ιπῖ5. 5Πονν5. {πὸ οτσίη οἵ κλξοασ εἰς; ΠΟΠΊΡ. 

ποῖα οὴ 1 τ. 

98,0. « αν χ.ο: νΠῸ ἰ5 {Π6 βιθ]εοῖ οἵ {ῃ15 δοῖ ὁ ργόθαθὶν [Πς 

51νοϑ; Ρ. 100, τς. ννὰ πᾶνε {πὸ ἱπηρογαδζίνα. 

99.0. 13 τὸν: ΠῚ 20, 22; ἴ0Ο᾽, 4.6, σ᾽ ππεεϑξο; ΤΟ], τὸ 

ΟΥΞΑΞΟ: ὧ5. ἴα ἃ5.1 πὶ ἀννᾶύθ ἴῃ Α[6] οἵ πϑυ τη {ΠῸ Ενδηρ ΘΠ]ΔγΠιΠῚ, 

ποῖ οἠἱν ἴῃ πὸ Ν᾽ αιϊίσαη (ὐαοχ 85. ΡῈ] ]5Ππ6 4 ὃν Μ|ηίβοδ!οΠὶ ἀηα ΤΠ ἀράᾶγάο, 

Ριιξ αἰϑὸ ἴῃ {πὸ ἔννο ϑίπαῖίίς Μ.39., οὐ ν ῃῖοῃ Μύ5 1 ονν5. πΊα το 5. πι56. [οὐ ΠΟΥ 

δαϊτίοη, ἐνεύν νοῦ [ογπηεα πιῶ, πϑαϑη; 566. δϑρθοία!ν Μαῖί. χ. 42 

«ΟἿ Ν τό πϑ.. «Δ. 6 51}41}}] ποῖ ἴΙοϑα Πῖ5. γεννατάᾷ. Ἐουπιθα 845 ἰἴ ἴ5. ἴῃ 

115 Τιθοτοπαῦν [τ πηᾶν αἰπηοβέ ἃ5 νν6}] ΡῈ Ῥϑα] ἃ5 Δί] : 5 γονναγα 564] ποῖ 

Ρε ἰΙοϑίύ. 102. 1 τΠε Ρδα] ἰ5 νυγτθη ἢ ἃ: παΞιοδνι. [αΪπΊαῃ (Ρ. 244) 

Κπονβ 47) οἷν ὃν δὩΝ πη {πΠῸ Ῥαϊθϑειηΐαη Ταϊπλα ἀπὰ {πΠῸ Ταγριιπὴ5. οἵ 

7Τογιϑαῖθπη, ἀη 4 δ᾽ Θσσαβίοηα! ν ἴῃ τῃς Ταύριπη οἵ Οη]κο]ο5. ἔτῸτη ὩΘΝ Δ η6 

τς; νοῦ  ΠΘΓα αἶβα τέ Ξε ὅ. 

101,10. ρὐβιαρῦ: ποίο {ΠῸ ραβϑῖνο [ὈΓΠῚ, ἃ5. 1ὴ χυσπλ ποτε ἀπ 

5[ΠΊ1|ΥΓ νοΥΓ5, 



ΧΧΧΥῚ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΌΤΕΘ. 

10Ώ2,:,3. ροιπτέϑα ... ςποτέϑο κοι: ποίο {πῸ [Γοράομη οἵ 

5Ρ6]ΠἸηρ. 

109, τὃ. οδὰθ: ΔΠ ἰγΓΟΡΌΪΑΥ ἴογπι : ομγ ἤομδε νου ΡῈ... ὅωμθ, 

ο147 ἀοηδες σὸν ΟΥ̓ οοδιθ ; Ριιξ οοπρ. 112,9 « αλ.ὸν. 5... 

104, τ. ολαα: 16 ννογὰ 15. ποΐ γεῖ ἰοιιηα ἴῃ τπς 7 εσαμγης νυ 11 

{πΠ6 βιΠῆχ οἵ ἴῃς τϑΐ Ρ. ρὶ. 

3. ωδροοῦ! τοῦ ἐν ΟὟ 45 ἔδπι. ρατγί. Σ 

106,5. τέσ: ῃ15 τοπάογίηρ οἵ λέγων Ξ-Ξ “ὑνῦ 5. 1η {Π|5 σοηπθο- 

τἴοπ γαῖπΠοῦ αὐνονναγά : Ἔξοσζα.... Ἔξοσέσ... ϑοτζα. 

1 ὃ, γϑλαυ: {ΠῸ ΡγΘροϑιτίοη 15 5Ρ6]. ἴῃ νατίοιιβ νᾶν8, ἃ5 ποῖο, 107,4; 

λα 107, 14,15. 
ὙἜΩΟ: [5 σαηποί 6. ΓΟ], Ριιξ 15 πηοΓΕΪν ἃ νατίαπί βρε! πρὶ (ῸΓ 

τέτοθα 11. τι, 20; ςΟΓΠΊΡ. τοῦ τε7ϑα τι Ξὶ ἱπΠΡ. 110, τὸ; »Ξοὶ 104, τς. 

107, 1. ἍἍῈ5: Ἄοσο ναὶ ἰἴς Ὁ 5} 2η171γ1{1π25 αὐδοἠηίη5 ΞΞ 

Ηρ τ. 5: οἵ, Τα! πιαη, ὃ 63, 3. Οπἡ {Π6 [Ο]]οννίηρ »ἃὰ ἅρο οἵ. ἀθονο, 

Ρ. 86, 15, οἡ {πε ἰηξ 08. ἄρονεὲ οἢ ρ. 593, 23, αηά 108, ἴὸ Ἄιρα.95. 

11. χυθᾶςξ σ  ΡΓΟΡΑΡΪν ποῖ Ρ]πγα], μας {ΠῸ ἐογπλ Πα ΟΠ. ς» τε 

«α--ς-ς. 

109. 15. ὠξϑῦσϑο: τὐξοτεϑοα οἵ {[πΠεῈ (οάοχ ᾿ἰεδάς ἰο στὐϑοστϑα. 

110, 2. οὐ πδιξα: τοδά οὐλπῖδι. 

111, το. τας δ: σοΙΡ. Θοῆννα!ν, Ρ. 47 ΄. ἀπά τπῸ Ταγρσιπὶ οἵ 

φῇ ΧΙ]. 2: “Ν Ὁ) Ν ΟῚ “-" νὗ. 

112, 16. μαθαῦῖ: ρ. 10, 9 νὸ τεδὰ {πὸ τ ρααγ ΑΙ] ϑοῦσο, Ρὰΐ 

ννῃαΐ 15 αϑατρ ἃ νεγθ 8] [ογπΊ πηοά6]]6 4 αἰίοσ {Πς δα]θοζίνα τοῦτ; 566 

1)α]πηαη, Ρ. 200 5.ν. “οἰ ἀπα 7)εγο,ιμαία., οἴ. 128, 19 αϑτ. 

118, 11. τλαξησ. , τότ: (ῃς 5ρε]]τησ οἵ ς τόσπι 15 ϑίγδηρε, 

ΠΟ ΘΧΔΙΊΡΙ6. ἴῃ ])αἸπηαη, Ρ. 112; απ τάβαϑοσ. πᾶν ΡῈ ρας θεϑιάς 

ΣΟ ΞΩΣ. 112, τὸ. 

114, 3. »χΣαω.ϑ: σοπηραγο νυ] {Π|5 ἰογπὶ υ»ϑνψρο 107, 1 εἴς. 
μὸν 

5. το: ρΙΌΡΑΡΪν ρεγίεςε Ρδεὶ -- λῷ. 

115,14. ϑαξο: εῖε ννὲ ἤανε {πα ταριΐαῦ ἰογπι, ποῖ λα, ἃ 

ἀθονο. 
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15. « δερδυλαθ: υπάοιδίαπ ς αςδιαλλα. 

116,4. »πάαὰὰ: νυτῖτα εὐσαν. Ἴθνη -- Πεααίπθη 15. ἴπ 411] ραβϑαρθβ 
οὗ {Π15 1 δοιοπαῦν σίνθη ὈΚ “ Αταπηαθδη5. [ἢ “Ἰλεζαοία Οχολι. ΤΧ. ΡΡ. 63, 8ὃ 

ννὸ ἢπὰ δι οι [ον ἐθνικῶς, ποῖ διωτεξο τε, [Γ τῆς τοδαϊηρ θῈ οογγθοΐῖ 

{Ποτο. 

13. τόσχυυντν, ας: ντῖο « Θοαν 9 αἃ5 117, 2 δηά οἵ. 

ΔΌονε, Ρ. 56, ο, ΙΟ. 

20. ἀϑσ: οὗ 1. 13 «οδιασωπ; 117,1. 

117,5. ἀϑιχω δι οττα:: οἵ 1. Ο σαλαρο τύ διττ' σαλτ. ΠῸΝ σαϑττ τ 
Ι 4ο ποῖ πα δὴ Ὄχδπηρίο ἴῃ Τα] τηδη ; οἡ {πὸ 188 ρούβ. ρ]. οὐ {ΠῸ ρουίοςϊ πὸ 

τηθητοη5 (Ρ. 204), {Παξ ἴῃ {πὸ (δ! Π|6αη ἡ! α]οοῖ 1 6 η 615. [πη ἡ) (2) οΥ γἱ (7), Ϊῃ 

[Ὡς Ταγριπὶ οἵ ΟηΪΚοΙοβ αἰννανϑ ἴῃ πῶ (δ 2); ἴῃς Τατγριπη5 οἵ [Θυιιβα] οπη 5Π0νν 

Ροίῃ [ουπη8. κδτζ οὁσοιιτ5 Πούο ἴογ {ΠῸ ἢγϑέ {ἰπὶ|6 ἴῃ {Π|5 Τιθοϊοπαῦν, {1 ἀπ 

ποΐ πηϊβία κθη ; σοπΊρ. {Πς [ΟΠ] νυ τη ρ᾽ «ὐλαϑ πα «λιν. (ΟπΠΊΡ. σον αν, 

Ρ- 5: Πιεέπεν, 128, 8 ΕΥΒΕΟ Ργν {Πς 5146 οἵ ΠΥΔῈΝ 8, τ6. 

118,,Ἅ οαΞ τῆι. ΠΥ πΊοδη (1) γα ηϑοΎοβϑουύ, (2) γα ηϑουοδ- 
Ἔ ΜΡ 

9Ί΄οη (1. 5); Ππονν αὔὸ {πὸ [οὐπὴ5 ἴο 6 «ἰἰϑεπρι 56 4 ἢ της τοὶ ρας ; Βαϊ 

{πῸ ϑεοοπαῦ 

9. ε᾿ὐλοτό: ποίς 5ρΡ6]]Πηρ; Ρ. 14, 3 καϑνττ. 

119, 17. πάλ τλ δϑ: ἰμαὶ δι ποίπίηρ Ρυξ {πὸ 5. οϑίγ. οἵ 

τάν ὐπλ ννὰβ πὸ Ιοηρον [Ο]Ε ἴῃ [Π5. φοπποοιίοη ; φομηρ. αἷδὸ σσδνδαν. τ 

τάχιστ “ποιά. ΤΧ. ΡΡ. ὅξ, 90. 

18. δωλαλα: οη {Πἰ5. [ΟγπῚ 866 θονα, ΡΡ. χνί, Χν!!. 

120,2. διτιπα 5 Ἀρραιοπεν [πὸ βαπὶο [ΟΥΠῚ ἃ5 δασπα 119, 15. 

Ιο. τάανδιισ: αἠὰ πσ. 

122,13. παν δια: Ρ. ΘΠΉΠ Πα 5 ΠῸ ΟΧΑΠΊΡΙΟ οὗ {Πἰ5 τοοῖ (45 ἃ νοτὈ) 

ἔγοτη Ῥα]θϑεϊπίαη ϑυγίας ; ἰ5 [1 ΤῈ] οὐ Α[6]Ὁ 

128, τ. ελϑοτ διαλ : ὁποθ πιοῖο ἃ οοηδιθίοη ἴῃ {πὸ Ποδάϊηρ. 

Ι (οΥ. Χν. 1-20 ἴ5 Γ6 84 ἰῃ (ῃς Νεβίογίαη Ομπγοῃ (ασοογάϊηρ το Μδοίθδη, 

Ρ. 275) οἡ “Τιυεβάαν οἵ νεεκ οἵ Δ εεῖκϑ." Ῥεΐννεεῃ ἔννο 1,6ϑϑοῆβ ΠΙῸΠῚ 

ἘΡΠ 65. νὶ. ἀπ ἵν. ; ἴῃ ἴῃΠ6 ατοοῖ ΟΠαγοῃ (ϑογίνοπον, Ρ. 82) οη Κυριακὴ ιβ΄. 

124,8. »γαλιὶ 39» οσἷνοβ ἃ σοορά ϑΘθῆϑε; {πὲῸν νναῖὶς ἴῃ {ΠπῸ ΤΡ 

97 τὰν ϑαυϊολγ, θαϊ {πῸ τρεῖς Ταχέ 5Πονν5 {παξ Ππούθ Πού πηιιϑὲ θῈ 50ΠΊ6 

[οὐπὶ οἵ τά δπ.ὥ. 
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Ιο. « απροϑὸν, : οἡ (5 οπάϊηρ 566 ΠαἰπΊαπ, Ρ. 213, 4, 5. 

125,8. « οπιρδι, : ἀοθρίίς (πΠῸ ..» [Πς [Ὀγπὶ τητϑὲ Ὁ. ΕΤΠρδαὶ. 

1. « αϑἴαν : οἵ ϑρο]]ηρδθ δἰ παν το {Ππ|5. ΠΑ]πιαη οῖνοθ ΟΠΪΥ 

ΡΥ") Ρ. 216, ΕΞ" Ῥ. 210. 

126, ". ϑαθςλο: 8η ἱπίογοϑε πο [ΟΥΠΊ, 

51. δισέ: «δὰ εκ ἴ5. Γ, {πογοίογο ννο 5Ππου]4 Ἔχρθοῖ πάλιν. 

127, τ1. οδιωτ; Πεῖο ἱπηρογαίίνο ἃ5 πόδια, “λοι. Οὐ. τχ. Ρ. 68; 

124, ο ἴἰ ἰ5. ρειῇ, «. οὖν 1. τς ἱπιροτγίεςξ, απά « οὐνκί. 1 τ6.. ΑΥΕΙ͂Σ 

ςΟτΊΡ. τόδιττά. “γειά, Οὐ. 1Χ. 68, 4,1 Ρ. ἱπιρῇ 

15, 16. « δ,.«οὉ, τύο: 566 οἡ [ἢϊ5. ρτοποιιη Πα] πηδη, ὃ 10, 2. 

128,16. Χά. Σ α : δοσογάϊηρ ἴο ἴπς οοπίοχί (εἰσήκουσεν) {Π|8. 15 

ἈΠΟΙΠΟΥ ΘΧΑΠΊΡΙς οἵ ἴῃς ρογίοςς ϑροὶ νν ἢ ὦ, ποῖ ἱπιρογαζίνο ; οἵ. 1) αἸπηδη, 

ΡὈ. 206; δπά ἌΞ: 199, το. 

129, 23. αϑαλνανς.: ἴο {Π15. ΘΡ6!Ππρ οὗ τς ἱπηρογαϊίναε ποπς οἵ {πε 

[οὐπ|5 σίνθη Ρῃ [)αἸ]πιαη, Ρ. 223, σουγοϑροη 5. οχδοίϊν ; πο Πα8. ΟἿΪν [ΟΥΠῚΒ 

πὸ ΠῚ. ἀπὰ 3 Ψ'. 

180,22. τάϑραπ : Τὸν ἴῃ 5. Ταγριπίς 1] ο ΙΟΠαΥν 5Ρ6}15 {Π6 

[ΟΥ̓ ΠῚ ΘῊΡ; ας πιᾶν ἰ ποῖ σοΥΓοϑροΠα ἴο {πῸ ΠεΡίονν ΣῚΡ ἃ5 πύου 

ἦοο5 τὸ ποῦ» 

181,5. ἀὐὰλι, “πάλιν : ΡΟΙ [ογπιβ ἀγὸ δἰηριαν τ {πὸ σα Γῆχ 5 ἢ 

192. 1ἰ. Υ τδιλῦ οαπποῖ θς ΠΕ Ρι -λ-». 

Ι[2. ὧδ Σ ΡΓΟΡΌΔΡΙν ρᾶγί. Ρᾶ55. ΞΞἭ Ὁ. 

13. ὅΞιο- : ρυΐ στοσ. 

14. «- αδόων ἀϑο πα νοῦ] ΡῈ “Όν γοι Ὀαρίίϑηι ἢ ; [Ε πλιβὲ θα 

“1ὴ γοι πη 5 ἢ; νυτῖο «- αὐὸνιι ᾿α5. 

1899, 4. ἌΠΞΕ, : [πὸ τοοῖ Ἴδ)7) 15. ννο}]} Κποννη ἴῃ ΗΠ Ρτονν, θα 15. ποῖ 

ιι564 δὲ 411 ἴῃ σοπηπηοη ϑυγίασς. [{ 5 [ουπα ἴῃ (6 Ταζριιπι5, οἡΪν ἴῃ {ΠῸ 

ννοτά ἼΣ τ 2μαΐρ. Αϑ8 ουἦ Τεχίβ αὔα ἰγαηϑίαίθα ἔγοπὶ 6 ατεεῖς (Π15 

σοἰποίθησθ ν᾿ ὈΙΌ]Π σα] ΗΠ ἜΡγονν 15. πὸ πτούθ ᾿πηρογίαηΐ ἰοῦ τπς α]αϊεςί ; 

ςομραῖε τύδιαϊοχ.. 5 ἸΚίηρϑ ἰχ. 4, ἴῃ τπ6 τοχί ρα] 5 Πῃ 6 Ὀν ϑιοπηίηρ 

ἴπ τῆς “Ἱμεροία Οχοριϊοησῖα, ΤΧ. Ὁ. 32. 
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184... τόχ)οπο : τΠοῖὺ ἰ5. ΠῸ γθᾶβϑοη [ογ {πὸ σδαζμς εηῤλαΐϊομα,; νντῖϊα 

πο. 

5. τιξη: {Π15. 5ρ6!Ππρ ὁσοιιτα Πού ἴὸγ {πῸ ἢγϑέ ἐπα; Ρ. ϑηλ τη 

ααοΐοα {μ|κὸ χίν. 22 ἫΞ5 τὸ » ἘΞ5 [τῸ ΠῚ ἃ ραββϑᾶρ νη Ϊο ἰ5. ἴῃ ἴῃς Ν᾽ αζίσδῃ 

(οαοχ βυρρ] 16 Όν ἃ Ἰαΐοσ μαηά ; ἴῃ {πῸ ϑιπαιίίίς Μ 55. οἵ Μύβ 1 οννῖ5 [Ὁ 15 

τηϊϑϑίησ, ὙΥΠας αἴ ννὰ ἴο σοηβίου 45. ἴπ6 ριοπιυποίαείοη οἵ {ΠπΠῸ σδυζης 

αὐοοίμείμς ἴῃ ἴἢ15. ἀϊαϊθοῖ ἢ 1)α]πηαη, Ρ. 120, σίνεϑ πὸ οἷιια ἴο [{. 

196. [5 1ἴ ονηρ ἴο οὐἵ νναηΐ οἵ Κπονίθασο, οὐ {πὸ στοαΐου απο ν οἵ 

{Ππ6586 ἰεχίβ. οὐ, ἃ5. 1 ϑιϑροοῖ, {πὸ πηγ! 4 0] 6 βἴαΐε οἵ {ΠῸὶγ {γα 5 η 5510, 

{Πᾶΐ, ἃ5 Θ0Οῃ 8ἃ5 νὰ ἰθαᾶνα {πὸ σγοιι πα νν6}} Κπόννῃ ἴο τ15 [ΓῸΠῚ ϑουρίαγο, ννα 

τηθοῖ ἢ οπς αἰ ΠΟ] γ ἰοῦ ἀποίμογρ ΨΥΠαΐ ἰ5 τό Ἐξ 1. 7} τόνον 

1. ττῷ οὐνᾶλυδὸν τάλος Ξ δι 158,11, οΓ τυ ξοστέπ 1. τοῦ τροὐϑ5 

ΟΟΟΙΓ5 [γος {ἰπ|6ὸ5 196, 11, 198, 14, 199, ὃ, τ πγιισῖ σοΥγϑΡροΠα ἴο τι» 

ἴῃ {ΠῸ ταδί οὗ ἔμοϑο ἰοχίβ οὐ ἴο τεῦ. ἘΞ9 ἴῃ {πὸ σοπηπίοη ϑυτίας. 

ἈΒΘΒΙΞΙΘΝΑΙΤ, ΝΘΊΕΘ ΟΝ ἘΠῈ ῬΑΙΙΜΡΘΕΘῚ ΤΕΛΕ 

ΕἈᾺΟΜ ΟΑΙΚΟ ΟΡ. οχχχνῆὶ ἢ). 

700 νίϊ. 21, 1αϑὲ [ἴ1πηΠ6. Α σοπίγαοίίοη οἵ ἴπΠ6 Ρϑύβομαὶ! ργοόποιη οἵ {Πς 

βτϑὲ ρεῖβ. 55. ΜΠ τώς. ἢ; σοπρ. ἄρον οἡ 77, 7. 

Ι 58Π|. ἰ. 1. ΘΠοτί ἃ5 [Πϊ15 Ὀ1Ὶ 15, γεῖ 10 [5 ᾿πτογθϑίϊησ, [ΟΥ̓ 1 σοι Ὀ᾽πΠ65 {πὸ 

τοδαίηρϑο τὰς οὐ εἷς, Σωφιν (οΥ Σωφιμ) ἀπὰ ᾿Ιερεμιηλ, ννῆῃϊςἢ ννεὲ ὁ ποῖ Ππάᾶ 

τορεῖποῦ ἰη οὐ ατεεκ Μ55. ὙΠοβα ννῃΐοῃ πᾶνε {πΠῸ ἢγϑὲ ἔννο τοδαϊηρϑ 

ἃ5 Α, πᾶνε ποῖ {ῃ6 {π|γὰ (Τεροαμ ἴῃ 115. Ρ]ασθ). οϑδορλϊζηἠ|,ὲε ΟΥ ἃ 51Π|118 Ὁ 

[ΟΥὐπῈ 15 δἰ(εϑίθα δοοογαάϊηρ ἴο ΠΟΙ Πη65- ΡΑυβοη5. ΟἡΪν Ὁν ΑΚ 247 (Σοφειμ), 

4ηα4 Οτίσεη (ϑορῃῖη). [{ 15 ποῖ ἴο θὲ ἰοιπηα ἴῃ “λεῖαη (45 τοϑίογο ὈΚ 

Τιαραγα 6), ν᾿ ἢ νμοβα τεχὲ Βαγκιῖ ἀηα] ϑιθπηΐηρ σοηϑί εὐ {Παΐ {πὸ [γὰρ πη η 5 

ἴγοπ 3 Κίηρϑ 11, 8η6 ἴχ. νυ σῇ ννοῦο ρα Ὀ]Π15Π6 4 Ὀν {πὸ ἰαζίου ἰη Ῥατὶ ΙΧ. 

οἵ ἴῃς “Ἱποεοαοία Οποριτεγσία ἀσύοα (ϑϑηητς. ϑουῖθβ, ΝΟ]. 1. Ρ. 32). 
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ΠΡ ΤΉ ΝΙΝ ΘΕΈ ΚΟ ΠΕ ΧΟΝ 

Α. Οἵ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Ι. 42 ιερμίαίεμελ. 

(1) (ἀεμαβὶ5 (2) Εχοάιι5 (3) 1) δ ΘΥΟΠΟΠΥ 

11. “ρεήϊδα δοοῖς. 

(1) Ῥϑβαϊπι5 (2) Ρτγονεῖθβ (3) 10Ὁ 

11. δῥγοῤῥείς. 

(1) Απιοβ (2) Μίϊοδὴ (3) 196] 

(4) Τομδῃ (5) Ζεομασγίαῇ (6) Ι5αἴδῃ 

(7) 1 Θτοιῖδἢ 

.ΡΕΝΤΑ ΕΘΗ: 

(ᾳ) ΘΕΝΈΕΒΙ5. 

(1) ἄεη. 1. 1---11]. 24 ΞΞ πο. 6ο, ΡΡ. 8ο--ὃ7. 

1.1. Υοΐ ε39 ὑνου]α ΠΙΓΘγΆΠν θὲ -- ἀπ᾽ ἀρχῆς ἰημδίεαα οἵ ἐν ἀρχῇ οἵ 

411 οἷἵ Ρτγοϑεπί ἰοχῖβ. (πραγ οὐ {Π|5 αἰδδγοηπος [ῃης ἢτϑδί ποΐίς οἵ 

ΤῊ. ΖΛῊΝ ἴῃ Πῖ5 νοῦς οἡ 7 αἤζαγις 7) αίεσσαγοῦ (ΕΟΥσοπαησ θη Ζιγ (Θϑοῃϊο πές 

ἄδ5. ποιξοβία πη πη!!! ηθη Καποηβ τππ6 ἀδΥ Αἰ ΕΚΙγοΠ]ΠΙΟἤθη 1 ςτογαΐαγ, Εσϑίου 

ΤΠΕΙ], 1881), ἀπά ἴῃς ταπλαγκβ οἵ Ῥᾷὰ] ἀξ ΤΑΘΑΚΡΕ, 771{1}ετζεγισοι, 1. 

115, 116. “1 [ῃ6 Ατὐπιεηΐδη ΜΆ. γϑα]ν ναῦν Ὀεΐνεθη ὁ σκζβνουστ ἀηά 

ι σκζβανη, ννε τιβί ᾿η!εγ {Ππαΐ τη [Π6 ϑυγίας οὐσῖπα] (οὗ Τοῃη 1. 1) ΠΣ 

δηαᾶ ΠΣ Ϊ8 οΥΓἦ ΝΣ ΙΒ ναγῖοα, ἀη6] ᾿ἴ ννοι] σογίαιηϊν 6 οὗ ἱπίογαϑί 

ἴογ ἴῃς Ηϊβϑίογν οἵ {πῸ Ἰθόρτηᾶ ἴο Κπον ψ ῃί ἢ οἵ [Πς ἴπγος Ταίίαη γθα] ν 

ννυγοῖοβ." [1{ 5. ἃ σγεαΐ ριῖν πμαΐ ἴῃ [6 δ΄πηδὶ Ῥα]πηρβαϑδὶ ἴῃε νεῖν ἰβαΐ 15 

Πἰσϑίηρ ννοἢ σοηίαϊποα [οΠη ἰ. 1; θαξ νι. 44 ννὲ τϑαά ἴῃ οπο οἵ {ποβα 

Ραβϑαροβ ΏΪΟη Μτ5 Γ᾿ΕΝΥῚ5. γε γα βου θα αἰζονῦ {Π6 νουκ οὐἵἩ {Π6 {γ[πτην τὶ 
ΒΈΝΒΙΥ, ΗΠΑΚΚΕΙΒ, ΒΟΚΚΙΤΤ, {πε νεῖν 58Π|Ί6 ΟΧ ΡΥ βϑίοη ἃ5 15 οι πη Ποῖο, 

χοῦ ἴογ ἀπ᾿ ἀρχῆς". ΕῸΥ Δποίμου ἘΧΑΠΊΡΙς οἵ ἴπς ἐγαηϑίαςίοη οἵ ἐν Ὀν 

199 566 Ρ. 113,7-- Ρ5. χ]. τ, πώ. ε95 ἴου ἐν ἡμέρᾳ. 

ΤῚ Βαανα οο]]θοϊθα τηδην τηδίουϊα]5. (οσ ἴῃς ἰδίου οὗ 1πΠ6 ἢϊβδὲ ννοτὰ οἵ {πὸ ΒΙΡ]8 

(απα οἵ τῃ8. (σοβρεὶ οἵ [οῃη) ἐν ἀρχῇ. 1 αιοῖθ. ΟἿΪΚ 506 ρᾶββϑαβαβ ἃ5 ἴο ἴπ6ὸ ἰϑᾶρα 

ἴῃ ϑ'υτίδο: 

(α) ΟΝ ἘΞῚ 9» ῖ5. δε ἴῃ σοπηροίΐοη ἢ (ξη. 1. ΟΘ1 ΟΥ̓ ]0Πη 1. 1 ἴῃ 
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ο. ἄχυϑδιυτε (ἰπηροῖ. 2η4 ροῖ5.) 5. ποξῖ δῇ δχδοῖ τοπάονίηρ οἵ 

συναχθήτω (3τἃ ροῖ5.). 1 4ο ποῖ Ποννενοῖ ποΐβ διιο ἢ αΠΠ}ΘΥθΠο65, ἃ5. {πον (ὁ 
ποῖ ΡΥΓΘΒΘΌΊΡΡΟΒΟ ἃ γ6 8] ναγίδηί. 

Οαι. τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ 25; ςσοπιραία ἰπ ΠΟΙΜῈΒ {πὸ 
ποίαϊίοη οἵ {πς βᾶπιο ομϊδϑίοη ἴῃ “ὙΠοοΟρΗ. ἴῃ. Μ5. ὈΙΡΙ]. Βοα]. οἵ ἴῃ 166. 

Ἔχοθρίᾳ Οχοη.," αἶβο ἴῃ “ Επιβίαιῃ. ΠΠ Οχδοιη. Ρ. 6." 

ΔΡΠτααΐθ5 Δ 17, ἂς 9; ΔΩ ΙΟ; ἴῃ σοπηθοίίοη ΨΠ Μαίϊ. χχν. 34 Ὅν, 17, 

“ΔΔο Ι, «δ ὸν ΤΙ 12: 

(ὦ) πόδας ῖ Ο : 53» τ 'ξυρὸ ὃν 18. 

(Ὁ δωχ ῖϑο : το το, μῶσο 7. 

ΟοΙηραῦο Πα Π6Υ: 

(α) διιχ 1:9 9 Μαῖι. χῖχ. 8, Μς. χ. 6, ἴῃ ἴῃς ϑ΄᾽ηδὶ Ρα]πηρϑοϑί; 911. ΧΧχίχ. 25, 

ΒαυΠοΡγδθιιβ οὴ 5. ἱ. (1ο2, ιοὸὺ δά. 1[.85.), Ταύριτη, 5. 1. 1; Τθόυναὶ, Ογαηι,ιαῖγο 5.77. 

Ρ. 356 η. 

(Ὁ) τόδισ τ ἐξ Ηαν. ἴ. 12. (ΗΘχάρ!α), Ρτον. νυ]. 23 (Ῥ651..), 16. χχχίμ, 7, 
ΧΙΪΧ. 35, 15. Χ]. 22 (ςοπηρ. Ὠτῖνοι, Ζ5αζαλ, 100, 3), ΤΊτι5. Βοβίγθηιμβ, 29, 26 (-- τὴν ἀρχην). 

(Ὁ) ὅὃν.Σ. Ἐ-3 Ογη]οπας (Ζ2 77 21, 580, 17), ΕΡΒΆγομι (“]7ορεεγεογέα δγγίαξα, 11. 

36.) 1 17}} τό τέσ 1.5), Τἀρατάθ, ““γιαϊρεία ϑγγίασα, 45, 24. 

Οη τπὸ ἀϊῆδτοης ργοηιποϊαιίοη οὗ διιχ Ὁ.:9 σου. Βαγπεῦγαθαβ οὴ θη. ἱ. 1 (6. 

ΤΑΈΒΟΨ), ἘΡΆγαπι (οΥ γαῖποὺ [Δ 00 οἵ Εά6554) ἴῃ Κίγϑοι, Οὐγεοίογιαίλία δγγίαςα", τόρ; 

7αςοῦρ οἵ Εάδϑϑβα ἰπ μἰβ ἰθίίοσ τὸ ἀθοῖρα οἵ ϑαύὰρ (ΜΆΚΤΙΝ, [πἰτοάιποίίοη, 229). ΤΠαΐὶ 

ΓΌΝΟΣ οσουῖϑ ἴῃ τπ6 ΟἹΑ Τεβίαμπηθηϊς γα {1Π|65 αἱ {π6 θαι πηϊηρ οὗ της νοῦβθ, νγνὰ5 

οὈβογνεὰ Ὁγ Εζίας δουζία (5ε6. ΒΑΘΗΕΚ ἴῃ Ζ2,170 43,233). ΝΝΥΒΑῖ 15 ἴπ6 πιοϑὲ οὐ βίη] 

ἴοτπι οὔ ἴῃς ννογά χὰ ὅ, υχ ὅ οὐ σ᾽ ὅ, [πὸ Ασὐαθῖς, ϑγγῖας οὐ Ἡεργεν- Ῥῃμοθηϊοίδη ἢ ΝῊ ἀὁ ννὲ 

6811 τπ6 Ηερταν ᾿δίίευ τεῦ, απ τῃ 6 Οτδεὶς γ0---ν }15ὲ ἀτορρίηρ {Π6 σ᾽ Βείογα σαν ΟΥ̓ σιγμα--- 

ἀπά ἴῃς 1 αἰτίη 67--ὐ ἢ ΑἸ6Γ ρτοιποιίοιιτη ὃ ΟΟμηρατο οἱ {Π6 Ἰαΐου ἀἸἤδγθησα ὑπ πηράϊοναὶ 
Ρὰπ νοι διισοοϑίοα {μαΐ ἃ θοοῖς σοπϊαϊηθα ποιπίηρ θὰΐ γ, ρ “Ἵ», 1.6. οΥ-Τ0 -ὑ65, ΔοοοΥη Ὁ 

ἴο 1ῃς νϑῖϑβα : 
ΚΕ ἴεποὶ Αὐβοηΐιπ ΠΠ6Ὺ πος, ἰθηθί δἴαιιθ Ῥϑ] βρη 

Κὶ τοποὶ Ἡθρθγάριμη, ργαθίογεααιθ ΠΪΠ]]. 

(ΟΘη ἃ Οοριίϊς τειηατκ οὐ ῬΙΟ ἀ5 πιθαηίηρ “ποαὰ ἢ απ “ Ῥορσίπηϊηρ "ἡ το 6 Τουηα ἴῃ 
οοά. Ηπηΐῖ. 393, 586. ΒΕΥΠΙΟΟΎ, σοπιρίε5 γθηάτι5, 1872, 111. 1.7) 316 η.} ὙΠοΙο ἰ5. ἃἢ 

ἔτιάς οχόρότίαιια ὁπ “16 ῬΓΘΙΔΪΟΥ ποῖ ἀθ Ιὰ ΒΙΡ]6," ὉγΥ Επρ. ΓΕ ΒΑνΟυΆΕΟΧ ἴῃ πὸ 
Μουμὸ Ζ)όοοσίφιο οἵ Μοπίαιθαμ, ν. ἢ. 1.) [01Π16ἰ, 1878, 88-ος ; Ῥὰς τ[ῃ6 νογά ἀδθβοῖνοβ ἃ 

πον ἀπά πηοϑὶ {Πογου ἢ ΠΠΟΠΟΡΤΆΡΠ ἰτοαϊίηρ ἰξ ἤτῸπῚ 811 ροϊηϊ5. οἵ νίθνν (θἰγηη ] ΟΡ, 

τπηθαηΐηρ, Πἰϑίουν οὗ [15 ἐγα 5] αι οη5 ἀπ Ὄχρπαίίοηδ, [15 Πἰβίουυ ἴῃ {ΠῸ αγίβ οἱ ἈΠ ΒΥ ΡΗΥ 

απὰ ρυϊητῖηρ). Το ΒΘ 1] σρθοϊπηθπβ οἵ Ηθῦγον ΝΖ ἴῃ ΒΙΡΙΠοΙη. Μεά. [νἀπγ. 

Οαίδὶ. Τ᾿ 1. 1752 [0]. ΑΙ νϑῖν ουτίοιιθ Το ηαΥΚ ΟσοιΓ5 αἴ {π6 θορὶ πηΐηρ οἵ Οοάοχ (οἴ β]η. 1. 

(ΞΞ- Ηοϊπιθ5 Χ.) βαρησεθ παρ᾽ Ἑβραίοις, ὅπερ ἐστὶν ἑρμηνευόμενον λόγοι ἡμερῶν. 

5. 1. ἡ, 
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Ιο. συστέμματα ἴ5 το ογο Ὀν {πὸ σαπλο νου ἃ5. συναγωγαί ἴῃ ἴῃς 

ΡΓΟσοα ἴῃ νοῖθο. Τὸ ἴποϑο αἰ Πογοηοοβ [Π6 σάπης γοη Δ ς ἈΡΡΙΙῸ5. ἃ5 ἴο ὦ. 9. 

11. Οὔ. γένος εἰς, ἃ5 ςοάά. 14, 15. 

14. Οπ,. καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτός. ΤΥ οῦσλὸ (- εἰς 

ὥρας) τολέ Ο -- εἰς ἐνιαυτούς. 
16. [Ιπρίθαα οὔ [Πς ρ᾽υγαὶ εἰς ἀρχάς νναὰ παν {πὸ ϑἰησα]αν τννῖςο. 

(Οπηραγο [Ὸγ {Πϊ5. ΡΙ γα], νυ πὶ Πὰ5. ποὶ θοοη ποίϊοοα Ὀν 1541}, {πὸ Π  θγονν 

τοχί οἵ Ῥϑαὶπὶ οσχ χχνὶ. 9. 

24,25. (οπιρ. ποΐς οἡ Ρ. 82. Τῇο οπηϊσϑίοη (Όν Ποπηοϊοζο]οιοη) 

πᾶν Ὀς ἄτι ἴο {πὸ τοῖς τοχί, οὐ ἴὸ {πΠῸ ϑυτίας {γα ηϑαῖου οὐ Πα οορν δῖ οἵ 

ἐπ: ϑυείασ ἴαχε 

28. Ἐὸγ κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς Οἵ ἰαχί 566πη5 ἴο ΡΥΘΒΌΡΡΟΒα 

θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν; οἴ. σοα. 72. 

1. 4 τ -ώὥὥοα. τοαςωα: ἐ4 τῃς {ταηϑίαΐου πηϊϑίακο ἡμέρα ἴοΥ ἃ 

ποπηϊηδίίνε ἢ ἡμέρα ἧ. 

ὃ. Οῃ.. κύριος, οἴ. ὁ (ΞΞ εαἀϊίίο ΘΙΧΈΪΠΔ). 

Ιο. ἐκεῖθεν] ῥτάϑιη. καὶ. 
1 τη. οὗ; οἱ Ἰδοα 4: 12,5) 22., 50: 

111. 2. παντὸς] καρποῦ, οἴ. ΑΥΔΡ. 4. 
3. Οηϊ. τοῦ ξύλου, οἴ. ΑΥΔΡ. 4. 

6. ἀρεστὸν---κατανοῆσαι 15 5Ποτίοηοί, οἵ. ΑὐᾺΡ. 4. 

9: ἤν. κύριος, οἵ τὸ; 12Ὶ, 128. [ Θἷιν ᾿Αδάμ, 25, τῇ, Ταϊοιδη, (Εα 

ΤΠ ἀραγαε), εἴς. 

το. Οηι. καὶ ἐκρύβην, νυἱίποιΐξ ἀν αἰζοβίαίςίοη. 

13. ΟΠ. κύριος, οἷ ν]5 14, Εἴσ;, δηα ἘΠὼὰδ᾽ Ὁ: 22) ψΙ ὍΘΕ. Ὁ; Εἴς: 

17. Οῃι. τῆς φωνῆς, οἵ. 73. [ἔφαγες 25] ρτ. καὶ. 

(2) ἄἀεη. ΝΙ. ο--ΓΙΧ. το-ΞΞ 63, ρρΡ. 8ὃο-οϑ. 

ΝΙ. ο. γενέσει] γενεᾷ, ν᾽ πιοβὲ σοάϊςο5. [Σὴμ εὲ Χαμ] - και, εἶ 

ἌΤΑΡ. 3. 

13. Οπι. ἰδοὺ, πο οἴποῖ ἰοχί. 

[4. νοσσιὰς) μή. καὶ (οἴ. ΑΥὰ}. 3) εἱ ἀ44. νοσσίας ; σοτηρ. [41}}5 

οὐϊτίοη οἵ (ἀαμοβὶα (ἢ αμῤῆς δϑαςγεαῖ βοοῖδὺ) Ὁ. 52. “ΤΑΘΛΑΕΚΌΕ 

(Ογϊερίαίία, 2, 95) βυισσοβίθα [Πς τορϑι οι οἵ {πὸ ἰογΠὶ (8})}), ννΠΙ ἢ ἰ5 

Βιρρούίο θν ὕΠ͵ΊΤῸ (ἰοοι]οβ. Ἰοσιι]05), ἃ5. Νοϑίο. γοηηϊη5. πης. Ηδοτῖα 

“ Ογϊορμίαἠα 11. 15. ἃ τηϊδίαϊζο,  ἀοη  Ἰκηονν ννΠπθῖΠου Ὁ ἰ5 ΤΠ ῥυϊηΐου 5. ΟΥ 

: ΟοΡ. ἴμῃ6 ατεοῖκ Μ5. 37 ἴῃ Ηο]ΠπΊ65. 
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τηΐης, οὐ Β4}}᾿5, ἔοσ Ογογχαςίίσα σαςσγα (Πτϑι δαϊτίοη, 1870, βεσοηα δα! οη, 1887, 

Ρ. 367) ψπεῦε ΓΑΘΑΞΒ ΘΕ νντοῖΐα : “(απ αβῖ5 6, 14, 5οῦῖθα [5}}}Ρ Ὁ, 5] Πηστιαα 

ΠΕΡγαῖσαθ σδ]]απίθπὶ ἰε ργαθϑίαγε νο]15. Ηδς τείοεγγοα ἴο χίν. 10, χχχίϊ. 17, 

Εχοά. νι. το, ΕΡΙΡἢ. εα. ποτ, 3. χν. Ρυξ ποῖ ἴο τῆς τεδάίηρσ οἵ ΡΉΠΠΟ, 

γΠΙΟ ἢ 15. οπι το αἰθὸ ὃν ΠΟΙΜΕΒ. ΟἸΒΘΉΛΟΒΕΝ, Βοεϊίγᾶσε Ζιγ Κα ΠΚ 465 

ἘΡου Π οἰθγίθη Τοχίος πὶ Βιισπς (ἀεποϑίβ ἴῃ ἤ7οηαΐεφογίσηίε αογ Κὦ. ἢγ. 

ΑἸ ξααρηιῖε ἐἶο7 ΤΠ οηδοϊα ει σή δεγἠἤηι, αὐ ἀδπὶ [δῆτα 1870 (13. {πη])}, 

πεῖ {πὸ ορίηπΐοη ἐπαξ νυ {Π|5 γαρϑίίοη {ΠῸ οὐίρῖπα] ἔογπὶ οὐ {πὸ ἰοχί ννὰ5 

τοϑίογθα (νοπηϊ αἷς πὐϑρυϊηρΊοῃς (αοϑίδ!ς 465 Τοχίοβ ἴῃ ἀν ΤΠαΐ Πουρ βίο! 

50 Ποῖηῦ). [5 1 ποΐ βαζιβίασίογν. ἴο σεΐῖ [τοπὶ {Π|5. γεπιοΐθ ἡ“ιαυίου 50 ἢ ἃ 

ν ] Ὁ ]6 σοηπεπιαίίοη οἵ Τἀραγά θ᾽ 5. Ἐπηα ηδίϊοῃ ὃ 

15. πλάτος] - αὐτῆς ἢ 

16. τῆς κιβωτοῦ, νῃϊοΠ ἴ5. οπηο4 Ὀν πᾶν σοαΐςσο5, 15. Γορ] σα 

πη [Π15 Τιδοϊίοπαγν ὃν πὸ Ρρήόποιη. [{ 15. νοῦν ἀοαΕ[α], νν Ποῖ Ποὺ ννα πητιϑὲ 

ΡΓΘΘΊΡΡοβο ἃ γεος Ῥτοποῖιη, Πού να ΠπΠα ὁπ ἴῃ ϑυγίας. ΕῸΓ ἰπβίδπος, 

τ. τὸ τρέψης] -- αὐτὰ ((ορί.) ; 20 γένος] -- αὐτῶν ΑΥΔΡ. 1, 3. 

20. Οπι. καὶ ἀπὸ πάντων τ. κτηνῶν κατὰ γένος, οἷ. 18, 72. 

Οπι. τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς, οἵ. ΑτΔ. 1. 

22. Οπι. κύριος, ννἱἢ πηαην οοαα. 

ΝΠ]. 3. Οηι. τοῦ οὐρανοῦ (αοπα 45 1ζ 56 615). 

Οιἷη. πάντων (πη ην). 

6. ἦν 25] - τοῦ ὕδατος, οἴ. Τκιοίαη. 

8. πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ τ. πετ. τ. μὴ καθαρῶν κ. ἀ. π. 

ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων. 
τ. πὶ: πᾶσαν, οἵ 18; 58: 

13. Νωὲ 15] εἰς τὴν κιβωτὸν (οἴ. 20, (γγ5.) καὶ μετ᾽ αὐτοῦ Σ. καὶ 

Χ. καὶ Ἶ. υἱοὶ Νωὲ ἀπά οπι. αἰζεγννατα5 μ. ἀ. εἰς τ. κιβ. (εἴ. ἀραίη (ἢ γν5.). 

14. Οπ!. κατὰ γένος. 
15. εἰσῆλθεν, εἴ. Τιιςίαη. || Οπλ. ἄρσεν καὶ θῆλυ, εἴ. Π)ὴ εἰς. 

16. εἰσῆλθον, 1) εἴς. 

17. Οπι. ἐπὶ τῆς γῆς 25, 74, 129, 134. 

20. Οπι. τὰ ὑψηλά, Εἰ ἀπα πῆδην. 

21. Οπι. καὶ τῶν κτηνῶν, ΟἾτν5. 

22. Οπ. ζωῆς. 

23. Οπι. πάσης, τῆηδηγ. 

ΨΙΠΠ. τ. Οπι. πάντων τῶν 45, 37. [|᾿ὄ ὅσα] ρζ. καὶ. 

3. ἐνεδίδου καὶ ἠλαττονοῦτο (εἴ. ) Ε) τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς 

(αἱ πο). 
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ἑνδεκάτῳ] δεκάτῳ, ΤΊΔΗΨ. 

ὀπίσω αὐτοῦ] παρ᾽ αὐτοῦ, ἴ.6. ποί Ὀοῖηα {ΠῸ τάνθη, θαΐ ἀννᾶν 

[τοπἹ ΠἰΠΊ5 6}, ΝΌΔΠ ; οἷ. 20, ΟἹ, 74, ΟΠ τν5. ἀπὸ] -- προσώπου, 1). 

ἃ περσαίνα 

Οπι. πάσης, τηδην. 

Οη]. ἔτι, Αὐπ. 2. 

κιβωτοῦ] -- ἣν ἐποίησεν, ΕΣ τηδην. 

Οπι. καὶ πᾶν πετεινὸν, 58. 
Ὅτ. καθαρῶν 15----55, αἸοπο.  Οπη. ὁλοκάρπωσιν, ἀἸοηο. 

διανοηθείς Οὐ] Διανοηθεὶς οὐ.  Οη. ἔτι. 

Οπι. οὐὄ. Οπα οἵ [ῃς εἰταηροϑί σαθο5 1 αν πιεῖ ψ τ, ὑνΠοῦα 

ἰ5 δήθ 4 οὐ οπηϊτοα Ποῖ γοαβοη, 4η64] {πὸ βαηΐθησο {πγηθα ἴο 

[15 σοηΐγαῦν πηθδηΐηρ ; σοπΊραγο {ΠῸ 1158 1 Πᾶνο ἄγαν ΠΡ ἴη τὴν 1 172 71,716 

ἦγι ας ογἱεσλίδολο εμέ Τορίαεγέ ((ὐτεησοη, 1807, Ρ. 95, ( 4]. 11. 5, ν. 8; 

ι (οὐ. ν. 6; Κοπι. ἵν. τὸ ; Μαζί. ν|. 30 μακράν,  εγοπΊα γ0ηι1 Ἰοησα ; [ΟΠ νὶ. 

64 ὶὰ Ε οἱ πιστεύοντες, [ῃΠ6 γεβ οἱ μὴ πίστ.; τ (οΥ. ΧΙ. σ᾽ Ιονα βθοίζοῖῃ ποῖ 

τὸ μὴ ἑαυτῆς. 

ΧΟ καὶ 19] ὑπὲρ ὉΞῚ Ι Οηι. τὰ πάντα, Δ]οη6. 

ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ] ἴτεε!ν τὸ αἷμα αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
πληθύνεσθε ἐπὶ] κατακυριεύσατε. 

Οη. πᾶσα, τηαην. [ Οπι. ἔτει 15, πηδην. 
διαθήκης] - αἰωνίου, τό, 120. 

(3) ἀεη. ΧΝΤΙΙ. τ-, τ8---ΧΊΧ, 30 Ξ 66, ρρ. 98-103. 

σοιῖθο θὲ 

αὐτῷ] τῷ ᾿Αβραὰμ. 
συντάξει] -- ᾿Αβραὰμ, 56, τοῦ, 129, (ἢ τγν5. 

πεπλήθυνται] -- πρός με, τηδην. 

Οπὶ: ἕνα, 167. 

δὲ] - ἔτει, πγαην. || Κυρίου] -- τοῦ θεοῦ, τδην. 

δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, 10) εἰς. 

εὕρω] εὑρεθῶσιν, 82. 

.. 3. Οπ. πρὸς αὐτόν. καὶ εἰσῆλθον, αἴοπο. 

πρὸς σὲ, ᾿ἰζογα}ν, “1η την Ποιιβο." 

πρὸς αὐτοὺς] -- πρὸς (οἵ εἰς) τὸ πρόθυρον, [Ὁ εἴς. 
Οπ δὲ; Ὁ γνδυ ΟΡ 

ἐκεῖ] -- καὶ εἶπαν, τοῦ, εἴς.  ΕοΥ εἰσῆλθες (ϑυνεῖθ) πλιιϑὲ οἵ 

γοδα εἷς ἦλθες, (πο 1, οοτἰοπαγν Πανίπρ πιογοὶν ὃν ὄντ -- ἦχθες. ἢ} 
κρίσιν] κρίσεις, 506, 120. 

τ Οὔ. καὶ 25, 76, εἴς. [[Ὁπὶ. σώζων, 55, 72, εἰς, 
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8. Οηϊ. πρὸς αὐτοὺς. ||] δεόμαι] -- σου. 

19. δικαίοσ. σου] Δοσς,, ΡΓΟΡΑΡΙν δικαίοσ. αὐτοῦ, 72. 

20. τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, καὶ διασωθήσομαι: ὅτι ἐστὶν μικρά" καὶ 

ζήσεται. 

21 ΘΙ Καὶ 20 2) 72. 99: 

22. Οπι. σπεῦσον οὖν. | Ζήγωρ] ἬπεοΝ 

24. πῦρ καὶ θεῖον ἡ ||] Οπι. ἐν αἷς--- Λώτ, πηαην. [|| Οηγ. πάντα. 

26. αὐτοῦ] τοῦ Λὼτ, 74, τοῦ, εἴς. 

27. Οηι. τὸ πρωΐ. 

9. περιοίκου] περιχώρου ὃ 

Ο. μετ᾽ αὐτοῦ 25] - ἐκεῖ, οἴ. ΑΥΑΡ. 3. 

(4) ἄἀεη. ΧΧΙΙ. τ-το Ξ 69, ΡΡ. 108-107. 

Ι. ὁ θεὸς] ρ΄. καὶ. 

2. τὸν Ἴσαακ αἴϊεν τὸν υἱόν σου. ᾿ὶ ἀνένεγκον] - μοι, 75, 135, Οἢγν5. 
9: Οηι. ἐκεῖ, τὸ, 61. 106; εἴς. 

τὃ. ἔθνη] “ τῆς γῆς, πιδην. 

[9. ἐπορεύθησαν] -- ἅμα, τηδηγ. 

() ΕΧΟΡῦΞ. 

(56) Εκχοά. ΝἼΠΙ. 22"---Ἴ Χ, 35 ΞΞ 49, ΡΡ. 59-63. 

23. τοῦτο] ΡΓ. τὸ σημεῖον, Α εἰς. 

26. Οπι. τὸ ῥῆμα τοῦτο, 41], ἃ5 ἰξ 56 6Π15. 

27. τῷ θεῷ] Ρτ. Κυρίῳ, Α΄ εἴς. 

29. ἽΟδε] ἐδοὺ. τὸν θεὸν] ρζ. κύριον. ἀπὸ σοῦ ἡ κυν. ἡ κυν. ἀπὸ 

Φαραὼ, τηδην. σου ὦ15] αὐτοῦ δὲξ, τααην.  Οπι. ἐξαπατῆσαι, 15, 53. 

30. θεὸν] κύριον, 72. 

31. Οηι. καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, 53. 

ΙΧ. τ. Οπϊ. τῶν Ἑβραίων, «Ἰοπε. 

3. ιὴ. τε: 

4. Οπι. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ΔῈ ἀπά πηαην. [ Δἐγυπτίων ἀπὰ τῶν 

υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἴτάη5ρ., 15, 18, 72. || πάντων τ. τοῦ Ἶσρ. υἱῶν] τῶν κτηνῶν 

τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, οἴ. Α. || ῥητόν] πον τάδ οἰτζα, οἵ 72. 
5. Οπι. λέγων. 

6. τὸ ῥῆμα τοῦτο] - ἐπὶ τῆς γῆς, 55. 

7. Οηι. πάντων, Α", ἀπ4 πιδην. [ ἐβαρύνθη) ρΡύ. καὶ, Χ εἴς. 
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8. πασάτω] αὐτὴν, τηδην. 

9. Οηι. καὶ υἱῖ., παην. 

Ιο. καμιναίας] -- καὶ ἔστησαν, 15, 58, 72, ΑΥΑΡ. 1, 2, οἴ τ΄. τ. [|0π|. 
φλυκτίδες, 20. 

12. Οπὶ. αὐτῶν, 72. ᾿ Κύριος 25] -- τῷ Μωυσῇ, Δ' ἀηά πιδην. 
13. Οην. Φαραὼ. 

14. Οπι. ἄλλος, Α πῆδην. 

15. θανατώσω) θανάτῳ, Χ εἴς. 

20. τοὺς παῖδας (αὐτοῦ) καὶ τὰ κτήνη αὐτοῦ, 72 εἴς. 

21. ἀφῆκεν) -- τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ, 15, 58, 72, ΑΥᾺΡ. 1 

24. χάλαζα] Ὁ τδιν..» -- πατάσσουσα ᾿ Οπι. ἡ δὲ χάλαξα, οἴ. 72, 

ΑὐδΡ. 1, 2. [[] ἐν Αἰγύπτῳ] ἐν πάσῃ γῇ (τῆς) Αὐγύπτου, 15, 58, 72, 130, 

ΑτΥᾺΡ. 1,.2. Οπι. ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας---25. Αἰγύπτου. 

25. Αἰγύπτου] -- πάντα ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ, ΒΡ 10, 58, 72, εἴς. ΑτΔΡ. [} 

Οηι. ἡ χάλαξα υ]ῖ., πιαην. 

28. Οηϊ. περὶ ἐμοῦ, Α εἴς. 

29. μου] Ἑ πρὸς Κύριον, τηδην. [ ὑετὸς] - καὶ, 72. 

30. θεὸν] Κύριον, Α εἰς. 

35. τῷ Μωυσῇ] ἐν χειρὶ Μωυσῆ, 15, 18, 72 (οη]ν {Π656}. 

(6) Ἐχοά. Χ. 1---Χ]. τὸ Ξξῷ 51, Ρρ. 65--6ο. 

Ι. τῶν θεραπόντων] ΡΥ. τὴν καρδίαν, 15, 58 οἴς. ΑΥὙΔΡ. 3. [} ἐπ᾽ αὐτούς] 
ἐπ᾽ αὐτόν, ΔΙοΠΘ. 

2. ἐμπέπαιχα] ἐνπέπραχα, 72, οἴ. πέπραχα, 53, ποιήσω, τοῦ. 

4. αὔριον ταύτην τὴν ὥραν, 53, 72. 

5.. Οηἥ!. τῆς γῆς 25, Α ἀπά πίδηγ. 

6. αὐτῶν] ὑμῶν ᾿ Οηι. Μωυσῆς, πηδην. 

7. τῷ θεῷ] ρ΄. Κυρίῳ, Α δηὰ τηδηγ. 

ο. υἱοῖς, θυγατράσιν εἰ προβάτοις] Ἐ ἡμῶν, 15, 58, 72. ̓  Κυρίου] Ἑ 

τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ΒΡΑ «ηά τηδην. 

1ῖο. Νά. οπι. ἔστω. [| Ν]ἃ. οὔ. μὴ. 

1. ἀλλὰ πορεύεσθε (5ἴπε οἱ ἄνδρες) οἴ λατρεύσατε. 

12. γῆν 29] Αἰγύπτου, 15 εἴο. [[ Ὅπι. πᾶσαν. 

13. ἐπήγαγεν] ρτ. Κύριος, ῬΡΡΑ πταην. [ τὸ πρωὶ] Ρζή. καὶ, 84. 

14. οὐ γέγονεν ἀκρὶς τοιαύτη, 15, ὃ, 72. 

[5. γῇ] ΡΥ. πάσῃ, ΒΡΡΑ Δ]]. 

18. τὸν θεὸν] Κύριον, Α εἴς. 

Ι9. οηἹ. αὐτὴν, Δήπη. 1, 2. 
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51. (σκότος ψηλαφητὸν, 77). 

22. σκότος] - καὶ. [] γνόφος] -Ἐ καὶ. 

23. Οπι. καὶ 15. [Οπι. τρεῖς ἡμέρας τ᾿, Α εἰς. 

25. εἶπεν] Ὁ “δ ἴτ Ὁ. 2ὃ, 20. 

29. εἴρηκας} ὀνηξοτ διατε. -- καλῶς εἴρηκας, οσο΄. 83 καθὼς εἰρ., 

131 ὡς εἰρ., (ἀαεούρ. πὲ Ππιδίς αἰ ΧΊστΙ. 

ΧΙ. τ. ἐκβολῇ] -- ἐντεῦθεν, 15, 18, 58, ΑΥ̓Π1. 1, 2. 

2. πλησίον] -- (αὐτοῦ) καὶ ἡ γυνὴ παρὰ τῆς πλησίον (αὐτῆς), Β΄Α, 

Χ, τὸ εἴς. [χρυσᾶ] ΡΥ. σκεύη. 

3. Οηἥι. αὐτοῦ, 10, 72, 11ὃ, ΑΥΟ 1, 2. [ αὐτοῦ] Φαραὼ καὶ ἐν ὀφθαλ- 

μοῖς τοῦ λαοῦ, 15, 18, 72. 

5. θρόνου] αὐτοῦ, 15, 32, 72, εἰς. [[|[Οπ|. παντὸς. 

7. Οῃι. οὐδὲ, τηδην. 
8. Οηϊ. πάντες, 85, 135. 

9. Οηϊ. πληθύνων, Δ «ἀης παην. 

Ιο. Οηι. τὰ σημεῖα καὶ, ΑἾ πα τηδην. [[Οπι. ταῦτα, 53, 50, 71. {{ 

Οπι. ἐν γῇ Δυὐγύπτῳ, τπηᾶην. [|| εἰσήκουσεν] ἠθέλησεν, Α ἀπα τηδηγ. ἢ 

Αἰγύπτου] αὐτοῦ, ΔΑ ἀπηα πηδηγ. 

() ΡΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

(ὺ Ἰϑευῖ ΟΣ Ξ Ὑ2: ΧῚ: 28:-Ξ 45, ΡΡ. 51--55. 

12. Οπι. καὶ 25, ΔΕ εἰς. 

13. φυλάσσεσθαι] μι. καὶ, Δτ. τ, 3. 

ΤΙ ἢ ὙΠ} ΡΤ: καὶ 16, 32, εἴς, ΑἸ ΟΦ 

15. μετ᾽ αὐτοὺς] ρῖ. καὶ, 4]οηΠ6. 
16. Οπ. καὶ 19 (εἰ νἱά. 29). [[] σκληρυνεῖτε] -- ἔτι ΑἸ εἰς. 
21. οὗτος 15] -- γὰρ, Αταρ. 3. [[[Οπι. ἐν σοὶ. 

ΧΙ. τ. δικαιώματα αὐτοῦ] -- καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ΑἸ εἰς. 

3. τέρατα] ἔργα, ΙΝ. 82, ΑΥαΡ. 1, (δοῖρ., 130 πηρ. 

4. Οπι. καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν, ΔΕ εἴο. [[ ἐπέκλυσεν τὸ ὕδωρ] 

κ.-.5 αϑλν, 1105. ἴη δηϊα, Ατσ. 3. [ηι. καὶ 49. 

6. τὴν μετ᾽ αὐτῶν] τὴν μεγάλην, «]οη6. 

7. Κυρίου] -- τὰ μεγάλα, ΔΕ εἰς. [[ σήμερον] Ρζ. ἕως, 82. 

10. εἰσπορεύῃ] ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε, (ΔῊ εἰς. || Οπι. καὶ. [[ πη. αὐτῶν, 

ΑΕ πιδηγ. 

11. εἰσπορεύεσθε, 54, 74, 75, εἴς. 

12. Θἷη: καὶ; 16.:.30; 75, εἰς 
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14. Οπι. καὶ 15, ἀφοῖρ,, Ατηγ. δώσει] -- σοὶ, (ἢγνγ5. 

16. προσέχετε ἑαυτοῖς, 19, τοῦ, 11ὃ. [|| σου] ὑμῶν, το, 44, 74, εἰς. |} 

Οπι. καὶ προσκυνήσετε αὐτοῖς, (οούρ, 

ὃ, εἰς τὴν καρδίαν] ἐπὶ τῶν καρδιῶν, τῷ, Ιοϑ, 118ὃ (νο!] εἰς τὰς 
καρδίας). ᾿ χειρὸς] ΡΙατ. 

20. γράψετε] γράψεις, 19, Ιοϑ, 118. [ ὑμῶν ὦ15] σου ὦὁΐξ, τοῦ, 
πηαύρ, ὃ5. 

21. μακροημερεύσητε] πληθυνθῶσιν αἱ ἡμέραι σου (18, το, 1οϑ, 118, 

564 ὑμῶν] || υἱῶν σου (τοῦ μου). 

22. σοι] ὑμῖν, ΑΚ εἰς. || ἡμῶν] ὑμῶν, Χ εἰς. 

23. Ὅτ. καὶ 15, 5 (6019: 

24. τοῦ ποδὸς] τῶν ποδῶν, Ε' εἴς, || ᾿Αντιλιβάνου] ὌΞΝ.  Οπι. 

ποταμοῦ 25, ΧΙ εἰς. 

25. πρὸς ὑμᾶς] -- Κύριος, 82, οἴ, ΑΕ. 
2ὃ αἱ κατάραι] τὴν κατάραν ν. ἡ κατάρα. 

(8) Ῥειῖ. ΧΙ]. 28---ΧΊΝ. 3 Ξ 53, Ρρ. 7ο-73. 

ΧΙ]. 29. αὐτήν] αὐτούς ΔΕ εἰς. 

30. λέγων] ρῖ. οὐ μὴ ἐκζητήσῃς ἐπακολουθῆσαι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ 

ἐκζητήσῃς τοὺς θεοὺς αὐτῶν, οἴ. ΑΕ εἴς. 

31. τῷ Θεῷ] μι. Κυρίῳ, ΑΕ εἴς,, -- ςϑοὸν (Ξ- ἔτι ὁ οὔπω ὃ) 
Κυρίου ἃ] ἃ Κύριος, ΑΕ εἴς. 

32. ὑμῖν] σοι ΔΕ εἴς. 

ΧΙ Ζ, Οπὶ. καὶ 25: 82: 

3. τὸν λόγον 71, 75. σον ὑμᾶς) σε. || τὸν Θεὸν] ρτ. Κύριον, ΑΕ 

εἴς. [σου 2 ὑμῶν ΑΕ εἰς. 

4. φοβηθήσεσθε] -- καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φυλάξεσθε, ΑΚ εἰς. 

5. ἐκ 25) ἐξ οἴκου, 74; 76., τοῦ; ἴδ. 

6. ἡ γυνὴ] -- σου ΑΕ εἴς. 

8, ἐπιποθὴήσεις] χοοτονὸν -- ἐλεήσεις, ΠΟ ἰ5. ἴο θ6 [ουπά ΟὨΪν 

πη τΠς (ὐοπηρ ἴθ η515. ἀπ ἴῃ Τογα]]αη. ΠῸΟῖδ ννο Ππαᾶνο, ἀρραύθηΐίν, γος 

ἱπάἀερεπάςπης σογγθοίίοηβ οὐ ἃ αΠΠΠσι]ς ννοτγά. 

9. αἱ χεῖρες] Ργ. καὶ, οἴ. ΑἸ εἴς. 

11. Ἰσραὴλ] ὁ λαὸς, πον οί εἶϑβο. [ προσθήσουσιν, ΔΕ εἴς. 

13. γῆν] πόλιν ΑΤ εἰς. 

14. καὶ ἐτάσεις (παοδν} στήσῃ ὃ) καὶ ἐκζητήσεις (οἴ. σο(. 54) καὶ 

ἐρωτήσεις καὶ ἐξεραυνήσεις, ἴοι νογθ5. ᾿ γεγένηται) ΡΥ. καὶ. 
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15. γῇ] πόλει, ΔΕ εἰς. 
18. τὰς ἐντολὰς] ρ΄. πάσας, ΑΤ' εἰς. || τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν, ΔΕ 

εἴς. 

ΧΙΝ. 1. οὐκ ἐπιθήσετε] Ρ΄. οὐ φοιβήσετε ΑΚ εἰἴς,, οἴ, οὐ κοφθήσεσθε 
οὗ τπ6 (οπιρ!ξεη5ῖ5. ἀπ καὶ κατατεμεῖσθε οἵ οο΄. γι. ᾿ ἐπιθήσετε] ποιή- 

σετε, ΑταΡ. 3 εἰ ΤἸΠπεοάοζεῖ ἴῃ (οχητηδηΐ. 

2. Οἷὴ σου'-- σου, 29 αηὰ ΑταΡ. 3. [| τῆς γῆς] ρ΄. πάσης, «αἸοηο. 

Ετοπὶ {πὸ ργαοοάϊηρ [ἴ5ὲ 1Ὲ νν1}] ἀρροαγ {παξ ἴῃ {πὸ Ροπίαζθιοῃ τΠ6 

ἰεχὲ οἵ {πῈ ρίδεθεηξ 1 θοϊοπαῦν ἄοθθ ποῖ ἢν ἄστεα ν᾿ δὴν ἰοχί 

ΒιΠποτίο Κηοννῃ ; θκΕ {Παξ ἰῈ σοπλο9. ἤθαγοῦ ἴὸ Α {Παη ἴο Ὁ, δης Θβρθοία! }ν 

ἴο {πε ςοἠά. 15, 18, 72 Δη4 ἴο βοπια οἵ ἴῃς Αταρὶς Νεγβίοηβ. ΠΕ Ποῦ 

1πΠῸ ἰαϊίον θ6 ἀδγίνεα ΠῸπῚ ἃ ϑυτίας ἰοχί, ἰ5. ἢ ΟΡΘη αιοϑίίοη. 

1. ΡΘΕΤΙΘΆΙ, ΒΟΟΚΒ. 

() ΡῬΒΑΙΜ5. 

ΘΠ14}} ραγίβ. οἵ {πῸ [Ὁ]]οννίηρ Ῥβα]πὶ5 πᾶνε θθθη ῥγεβοινθα : 

8. 21], 22; 27. 20:.30., 34’ 57, 0, 54, ΘΑ 3.68; 70; ΘΗ, δ, ΟΠ, 1Θῖ- 

ΎΠΕοΙα αἴα ἃ ἔενν αἰβεγεησεβ γοπὶ {πε ἰαχέ ρυϊηἰεα ὃν ϑνεῖαε. [Ι͂ῃ 5. 8 

ἴ νοι] 5εαπὶ {παξ οἷν [“εοἰϊοηαγῦν οπηϊο ὡς ἴῃ τ. 2, ὅτι ἴῃ Ψ. 3 δηά 

τοδὶ νηπίων θηλαζόντων; πὲ {πΠ656 [γος νατίαηςβ αὐ ἄτιο ἴο {πὸ [ΓΟ θο ΠῚ 

οἵ ἃ {γαηϑίδίοη. 

ΧΧΙ]Π. 5. ἐξ ἐναντίας) -- πάντων ννΪο ἢ 5. ἰοιπ ἢ ΟὐΪν ἴῃ οοα. 104 οἵ 

ποῦ ἔπαη τοῸ Μ| 55. 

ΧΧΧΙΝ. 1. με 25] ἡμᾶς, αἴοηεα. 

τι ἢ ΡῚ Καὶ 

ΧΧΧΝΊΤΙ. τ8. ὅτι ἐγὼ] ἐγὼ δὲ, ἀηα {πτ5 ΟΥγ] οὐ ΑἸεχαηατία. 

ΧΙ, 8. ἐπὶ τὸ αὐτὸ] ὄνᾶλα τ Ξ ἐπὶ τοιοῦτο ὃ 

ΠΧΙΝ. 2. εὐχή] ἐν ᾿Ιερουσαλήμ, ΝΎ ἀπά ποῖος {Παη τοὸ Μ595. 

ΤΙ ΧΝΊΤΙ1. 22. Οηι. καὶ 19, ἀῃά {πι5 σοὐ. 21, (Πγυβοβίογη, Ουτ]]. 

ἘΝ ΧΙ ) ΟἾ καὶ ἡ φωνὴ: φωνῇ, οἷς νί4. ΒΡΝΤ εἰς. 

ΧΟΝῚΙ. τ. Οἷα. Κύριος, Ετι5ερ. (ἄπ. ἐν.) 
Ξ , : 

ὃ. ἀγαλλιάσονται) -- ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ἔρχεται δὲν 
ΠΙΣ ἜἸς: 

ΓΙ. 2. Κύριε εἰσάκουσον, ΣΤ εἰς. 

ὃς Τὸς ἥ 
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3. Οηι. κλῖνον---ἐπικαλέσωμαί σε, οἴ. σοἀά. 152, 156, 264, νν»οΓα 

{Πούρ 15. δ παν σοη[πϑίοη. 

ΟΥ̓ {Πδ56 νατίαηϊβ ον {Παΐ οἱ χχίϊ. 5 15. ομαγαοζογίβεις ; ἐπ σοἰποίάοποα 

ἢ οοα. 194. ΤΠηϊ5. Μ8. 15. ἀοϑοσιθοα, Ὀν ΗοΙΪπΊ65- Ῥαύβοη 5. ἃ5 

Οοάοχ ΒΙΡΙοΊῃ. καρ. Ῥατγίβ. ππιπΠη. 21 τη ΠΥ  ΠδοΘα5, ΡῈ] ΠΥ ΠΊΘ, 

5041 πΠοη δοοσιγαῖο, δου ρίμϑ, ἀρ σιηαιιο ΠΠτουῖ5. αὐιγοῖβ. οσοηΐι5 Παθεῖ 

ἃ ΡῬΓΪπΊα πᾶηι. (ὐητποῖ ῬϑαΪΠΊΟΒ. 151, οἱ (ἰαηζίσα ὅ'δογα. 

() ΡΒΟΥΝΕΚΒΒ. 

Ρτον. 1. 1-9-10 ΞΞ 61, Ρρ. 87, 88 - 67, ΡΡ. 103, 104. 

Τ- 6: τ. τε: 

7. εἰς θεόν] -- φόβος Κυρίου, 23, 252. 

8, υἱέ] - μου, ΡοΙΠαρ5, ἃ5. 147. 

9. Ρεῖπαρθ σὴ κεφαλὴ δέξεται. 

Ι4.- σὸν κλῆρον] κλῆρόν σου, 23, 252. 

15. μὴ] ΡὈΓ. υἱέ, 45 δῶν ΟΥ ταῖΠευ υἱέ μον, ἃ5 23, 252. αὐτῶν 29] 

Ἑ (Π[6) οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν (κακὰ 2) τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ 

ἐκχέαι αἷμα, δὲ. Α 23, εἴς. 

ΤΧ, τ1ῖὸι ΞΞ 62, Ὁ: οὔ. 

2. ἔσφαξεν] ΡΥ. καὶ, αἴοπα ᾿ ἐκέρασεν] ΡΥ. καὶ, Οὃ εἴς. 

6. ἵνα...βασιλεύσητε] ἵνα ζήσεσθε, δα, οἵ, 23 εἴς, [ φρόνησιν) Ὁ 

ἵνα βιώσητε, δ Α 23 εἴς. 

ὃ. σε 295] Ῥ ἄσοφον καὶ μισήσει σε, δ Α εἴς. ; 254 ἄφρονα καὶ προσ- 

θήσει τοῦ μισῆσαι σε, εἴ δαἀ]ϊοῖοῖ αὐ οὐετς ἴθ, Απριβηδ, 

ΟΥ {π6868 ναγίαηϊβ ἴΠ6 πιοϑί ἱπηρογίδηϊ 5 {πΠαΐ ἴῃ ἴχ. 7,  οσγα {πα 

ςσοἰποίάοηπος ἰπ {πῸ ΠΟ Ρύονν θοΐννοθη {πς 1 τη οἵ Αὐριβίίηθ, ααγίεϊεί, τῃς 

ατθοῖκ οὗ οοὐ. 254 προσθήσει, ἀπ οἷ ϑγγίας «ϑρο 9 ἰ5. νοῦν ϑἰγικίησ. 

(οα. 254 15 δοοογάϊηρ ἴο ΠΟΙ ΠπΊ65- Ῥαύβοηβ (ρτοίαος ἴο 700): 

(οάοχ Ν᾽ αζσαηιβ Πππη. 337 ΠΠΘΠΊΥΔΠδσαιι5, πη 8.5. βαθοι]ο ΧΙΠ., αὖ 

ν]δειγ, οχαύδίιϑ. 

(3). 108. 

7ο5 ΧΥῚ. τ-ῖο, 21- Υ ΤΙ. 16. Ξ 46, ΦΡ' 55. -ο7. 

ΧΝῚ. 2. πάντες] - ὑμεῖς, νεῖ. ἰαἴ. 

3. ἢ τῇ ἢ τίς, αἰοῃεα. 

0. χειλέων] ἝΞ μου, δὲ 
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7. τραῦμα] - μου, 5 Ὰ 

9. εἰς] ρύ. καὶ, δξ Ἐ || ἐγενήθη] -Ἑ μοι (9) ᾿ ἀνταπεκρίθησαν, αἰοπο. 

23. ἥκασιν] ἥκουσίν μοι, Α 157, 240 εἴς. 

ΧΝΤΙ. τ. πνεύματι] ται αἵ, ντῖῖε τάατ, ρυόθδΌ]ν. 

5. τῇ μερίδι] «αὐλοὶ» καὶ, τί οῖβτη, ΠΠΈΘγαΠγ : της 50η5 οἵ ἢἰ5 

Ροτγίίοη. ᾿ υἱοῖς) - μου, ΡΕΥΠΑΡ5. 

το. ἐρείδετε καὶ δεῦτε] « αδιιπα « οὐν,δνττ, “γε παν οοπις 

δηα 5εθη " ξ 

12. ἔθηκαν, Α νεῖ. Ια. [1 ἐγγὺς] " πέρα όνπ -- σκεπασθῆναι 

15. ὄψομαι] - ἔτι, ον Α ἃπᾷ 240. 

ΧΧΙ. τ-34 Ξ 54, ΡΡ. 74: 75. 

2. αὕτη παρ᾽ ὑμών, Α. [0 π|. ἡ, ΑΚ 249. 

5. χεῖρα] γοι7 Παπα5. [ σιαγόνι] γολ7' σἤθςΚβ. 

ὃ, ψυχὴν] ἐλεῖγ Ὠδατί. ᾿ ὀφθαλμοῖς} ἐλεῖγ ἐγε. 

9. αὐτοῖς] ἐπ᾽ αὐτοῖς νοὶ] ἐπ᾽ αὐτοὺς, τηδην. 

Ιο. (ὐοηΐ. ἰαΐ. σοποϊρίθηΐοϑ πο ἀρογίαηί. 
14. λέγει] ἀἰσιπί, νεῖ. ἰαξ. [[ Κυρίῳ] Κύριε || οὐ βούλομαι] «χαρὰ -- Ὁ 
20. [Ιηβίθδα οἵ νῶνμϑ τοδ νᾶχασπ-, 

21. μετ᾽ αὐτοῦ] μετ᾽ αὐτόν. 

23. αὐτοῦ] «ὠχϑ5. || εὐπαθῶν] τό --᾿ 

25. ὁ δὲ] “ἀποίῃετ." 

26. αὐτοὺς] « ας» ἴδι, “ΒοΙΠ." 

Οη οοὐ. 249, ννῃ ΟΠ βθνοσαὶ {ἰπ|65 ἀρίοοθ οἰοσοὶν νν ἢ {πὸ 1 θοιοπαῖν, 

ΗΟ] Π165- ΡΑΥΒΟἢ 5. υυΥϊο5 (ργοίασς ἴο Εἰβε που): 

(οάοχ Ν᾽, αζίσαηπιιβ, Πα πη γα πᾶςοιῖιβ, ΡΤ βοσιηα!, η΄ ΔΡΡοηάΐςο βρη έιι5 

ΠῸΠῚ. 1. (ΡΙυτα πο ἀθαϊ ΠΠΡγάγτ5.: ορίαπαάιιπι οϑί βᾶπὸ τἰ τἀ πάθιη 

Δ] }] πα πο αν! σαγθίιγ (οα στη (αταθοούι πη) ἴῃ ΒΙΡΙοἢ. Ν᾽ αἰίσαπα 

(ὑαἴδ!οσιιϑ.) 

1 ΡΕ ΘΡΗΊΣΣ 

τ ἌΤηοΞ, ΠῚ ΟΞῚ2.ΞΞ 78. ΡΡῚ ΕἾΔ Γδ- 

9. λέγει κύριος Κύριος] λ. κύριος ὁ θεὸς ἀῃ ρίαςοβ. ἰξ αἰζου 

μεσημβρίας. 
10: ΟΘπὶ. πάσας, 240. 



ΠῚ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞ. 

1. ἐπὶ τὴν γῆν λιμὸν ἀηά Ὁ λαω» (ἰσχυρὸν 3). ᾿ Κυρίου] θεοῦ. 

12. ὕδατα τῆς] ἀπὸ θαλάσσης ἕως, τηαην. ᾿ περιδραμοῦνται ζητοῦντες 
ἰἴ5. {γα ηϑαϊοα ἃ5 {Γ ἴ νοῦς ζητήσουσι περιδραμεῖν. 

(2) Μίοδῃ Ν. 2-- ΞΞ 25, Ρ. 24. 

ἡγεμόσιν, οἴ. 36, 30, [ἰογΑ}}ν, 2ηὲ ἐμὲ ἐεαἰεγελίῤ. ᾿ ἐξ οὗ (τε ἐκ σοῦ)]} Ὁ 

γὰρ. ἡ μοι] -- ἡγούμενος, ο΄. Α ἀηά ὙΠεοάοτεῖ. ᾿ τοῦ ᾿Ισραήλ)] ἐν τῷ 

Ἰσραήλ, νι ΑΟ, εἴ ρζ. καὶ, «ϑδιί. 

3. δώσει] Τῆς ϑυγίας [ΟΥΠῚ Δ διὸι πῆᾶν 6 ππαογβίοοα “5Πη6. ψἢ} 

σίνε" οἵ 85 δώσεις, “ἴδοι ν}Ὲ σίνε," σοά. 22, 153. 

4. αὐτοῦ ἐν ἰσχύι Κύριος) Κυρίου ἐν ἰσχύι. 

2. ὀλιγοστὸς] ρ΄. μὴ, πιᾶην. ᾿ Οπι. τοῦ εἶναι. ᾿ χιλιάσιν] τοῖς 

(3) 1096] 1. 14---1|. 11-20-27 ΞΞ 38, ΡΡ. 42-.44; 40, ΡΡ. 45,46; 43, ΡΡ- 49, 50. 

1. 14. κηρύξατε ἀπ συναγάγετε] ρ΄. καὶ, [[. 16 θείογε ἐξ (πηαην) ἀπά 17 
κατεσκάφησαν. ΠΕ ϑντίας 4065 ποῖ δαβ}ν δα π|ξ ἀςγηαεία. 

17. ἐσκίρτησαν] -- δὲ. ᾿ ὅτι] καὶ. 

ὃ. ἑαυτοῖς) ἐν αὐτοῖς, 311 Αττη. 

19. σέ] - δὲ. 

1.1. κηρύξατε) ρ΄. καὶ. ᾿ συγχυθήτωσαν) συναχθήτωσαν, ἃ ᾿ ὅτι] καὶ. 

2. ὠς] ρτγ. καὶ. ᾿ Οπι. ἐτῶν. 

3. πεδίον] ρ΄. ὡς, σοπΊρ]. ὡσεὶ. 

5. ὡς 19] ργ. καὶ, ἰἰ. 6 ογ πᾶν. 

7. ὡς 19] - δὲ. 

1: ὅτι 25]. Καὶ: 

14. θυσίαν] ΡῬτ. καὶ, τηδην. 

5. κηρύξατε, τ ἁγιάσατε, ἰϊ. νήπια εἰ ἐξελθάτω] ρΡγ. καὶ. ᾿Ϊ Οπι. 

ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους. 

17. ἀνὰ μέσον] ρΡ΄. καὶ. 

Ι0. τῷ λαῷ αὐτοῦ αἴϊτον Κύριος, 30, 311. ᾿ ἔλαιον] - αϑπαὶ γὲ σἤαϊ εαὲ 

(καὶ φάγεσθε). 

20. ἐμεγαλύνθη, ΑΘ πηδην. 

21. χαῖρε] Ργ. καὶ. 

22. συκῆ καὶ ἄμπελος) καὶ ἄμπ. καὶ συκῆ, εἴ. ΑΘ εἰς. 

26. Οηι. ἐσθίοντες, οἴ. 233. 

7: πὶ: ἔτε 25, τηϑῆν. 
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11Ὶ. 9521 ΞΞ ζῸ; ῬΡ- 64, ὅσ. 

9. προσαγάγετε οεἰἷς.] ἀη4 8}} πηδη ΟΥ̓ ννᾶγ 5Π8}} ἄγανν πθαῦ δηδ 

ΠΟΠΊΘ ἘΡ. 
11. ἐκεῖ" ὁ πρᾳὺς ἔστω μαχητής] ἅπ4 ποῖα ὈΥΘαῖκα [ῃς ΤΟΥ γουγ 

βίγεηρστῃ (Α]οπ6Ε). 
12. ἐξεγειρέσθωσαν]) -- τὰ ἔθνη καὶ. 
13. πατεῖτε ἀηα ὑπερεκχεῖτε] ΡΥ. καὶ. 

14.- Οπι. ἴτοπὶ τῆς δίκης 1---29, 23, 62, τοῦ. 

15. Νοῖε {πὸ αἰβδγθηςσα ἴῃ {πο ἐγαηϑίαζίοη οἵ δύσουσιν ἴδγα (.-3 τ...) 

δηα ἱΪ. 10, σαὶ Ξ ἘΞΞΝ ὙΠοΙς ἰ5 ΠῸ ΘΧΘΠΊρΡΙς ἃ5 νεῖ οἵ {Π15. νοῦρ 

ἘΞ ΔῈ ἴῃ ἴῃς ϑυτίας ᾿ς οπαγίθϑ, πο Ποῦ ἴῃ π6 7 εσαλγης πού ἴῃ ΒτοοΚΕοΙ- 

τηᾶπη. Βι οοάά. ΒΟ οὗ ἔπε Εναπρε αγίαπι (ἴο ΒῈ ΡΠ 5Πη6 4 θν Μτ5 [{ονν 15) 

δνε Τύυϊκεῖ ν 7 {(ρ: Ὁγ 1. 1) ὐξον δι, πεῖς ἄς Τιασαγάς αἰζοσ ἢ 5 

σοάδχ (4) σῖνεϑ ὐϑλνόνϑυ, ἢ [6 ποίς: ἴῃ νεηίγε {Πἰύαθ .9 νοῦῖϑβ 

τοϑλοὸθ ᾿ταγα. 

16. ἐνισχύσει) - Κύριος, Ο εἴς. 

τ Τὴ: καὶ 2 

ὃ, σχοίνων] χδυτιπ. Μὴν ἄοοβ {πὸ 1 δοϊοπαῦν ποῖ ἰταπϑίαΐο 

σχοίνων Απα Πονν ἄοοβ ἰξ σοπτο ἴο {πὸ [ογιη χαδυτ.} τόσ ἴῃς Ραϑῃϊίο, 

νῃο ἢ δα 5 χαδνοο, ΟΥ ἄϊτεοῖ ἴγοα ἴτε Ηδρίεν Ὁ} Τῆς ϑγγίας 

Ηδχαρὶα τείαῖη5 δῶρο πα γοπαγκα ἴῃ ἴῃς πιαύρίη : Θᾶϑοο αὐ {ΠῸ ἴγ6 65 

ΜΠ ἢ ργοάϊιος τα (χία, σιιπηπηΐ, πλαϑιϊχ). ὍΤῊΘ 58 πΠΊ6 {γα Πϑ] ί!οη 5. ἴο θ6 

(ουπη ἴπ Μίςδῃ νὶ. 5 ὯΔπ4 Ηδίςοῃ- Κθάραϊῃ οὐρμξ ποί ἴο Πᾶνα ρος {πο Τ 

ἴο {π6ϑ6 ραββϑᾶρθϑβ, δας οαρης γαῖποῦ ἴὸ Πᾶνα σίνεη ΓΘ 5. ἴῃς Πορτον 

Θαιίναϊοπε οἵ σχοῖνος (-- σχῖνος). ὙΠῸ ατεεὶς γθααίηρ ἰ5 οἵ σύθαΐ ἱπζογοϑί, 

Ὀεοαιιθα (Π6 ὑνογά βεύνεβ [6γ. νἱἱ]. 8 ἴῃ Γ,ΧΧ. ἀπά Ρ5. χὶν. 2 ἰὴ Αρῦμνα, ἃ5 

τῆς {ταηϑ]αςτίοη ἰοῦ ὯΝ, τῆς ααὐζυηίς οὐ Ρ6ῃ. 

(4) ]οπδ (πε ννο 6) -ξξ 88, ΡΡ. 126--131. 

Ι. 2. αὐτῆς) αὐτῶν, 95, 130 εἰἴο. 

5. ἐφοβήθησαν] -- φόβῳ μεγάλῳ, 36, 86, 130 εἴς. 

6. ῥέγχεις] ρζ. καθεύδεις καὶ. 

8. ἔρχῃ] καὶ ποῦ πορεύῃ δ πε 22 εἴς. 

Οο. ἐποίησας] ΡΥ. ὃ, 130, 211 εἴ - ἡμῖν, 86, 230. 
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11. κλύδωνα] ἐπ᾽ αὐτούς, 36, 86, 130, 311. 

14. ἀνεβόησαν -- τῆς πιθη. 

11. τ. καταπιεῖν] ἀηὰ ἴξ ϑινδ!]οννεά. 

2. ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους πρὸς Κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ. 

7. φθορὰ ζωῆς] ἐκ φθορᾶς ἡ ἕωή, ΔΟ εἰς. 

Ο. σωτηρίου] -- μου ΑΟ εἰς. 

11. προσετάγη) - ἀπὸ κυρίου, δον. 

111. 2. ᾿Ανάστηθι] - καὶ. 
ἐλάλησεν] - αὐτῴ. 

αὐτῶν] αὐτοῦ. 

ΙΝ. 3. Οπι. δέσποτα, Ογτ}! ΑἸΘχ. 

4. Ν'νε Πᾶνα δἰγθααν ἤθε ἃ5 ἰη τ. ὃ: Απᾶ Τ]οπδῇ δηϑιυνογοα : ΝΥ 61] 

Ι Δπ| δηστν ἄνϑη τπίο ἀθαῖῃ. ΤΠϊ5 οσσιιΓβ ἴπ ηῸ οΟἴποῦ Μ8., ἃ5 [Ὁ 56 6 ΠΊ8. 

ὃ. Οπι. καὶ 25, [ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ] ες οἴοβε ἔοσγ ἢΐ5 

501} ἴῃς ἀφαδῖίῃ. 

Ιη {Π6586 ραβϑαᾶρθϑθ [τοπὶ {πΠ6 ΜίποΥ ΡΙΌρΠοῖβ τῃς αἴεοκ σοάϊςος νι ῖσ ἢ 

5Πονν ἴῃς πιοϑὲ πιαύκοα τοϊδίίοη ἴο {πὸ ἴαχί οἵ οἷ 1 θοϊοηαγν ἀγα 

86 (56ε΄ 7 παῖ 1: δ, ὃ; 11}, 

240 (588ὲ «Απιὸβ νἱ]. τὸ, Ζϑοῖ Σ: {ἡ 

411. 0586] ΘΕ νῖῖ, τὸ ΖΈΟΝ πὶ ΤᾺ δες. 

86 15 ἴΠ6 νν6}1-Κῆοννη Οοάοχ (ἀγά π4}15 Βαυθογίηὶ οπηας νϑιβ 1551 ΠΊῸ5 ; 

σομηραγα οἡ ἴ{ ΗοΪπη65- Ραύβοηβ, ρύοῖ, ἴο 1ϑαΐίδῃ. 

240 ἴ5 ἀδββογιθεα ἴῃ {Π6 ρῥγοίασα ἴο ἴῃς Μίπου Ριορῃεῖβ ἃ5 

Οοάοχ ΒΙΡΙΠοΊῃ. Μαεάϊσεας ΧΧΠΙ. ΡΙαξ, ΧΙ. ἴῃ (Ο]ο τηϊποῦα βαθς. ΧΙΠ. 

(ϑο. 4η. 1286 πἴ Παρείιγ ἴῃ αἰτἰπ]ὰ (οάἸςἰ5. ρασίπα). Εϑὲ σαΐεηᾶ 

Ρεγρδθίια εχ νϑγ}5. 55. ΡΡ. σοποϊηηαΐα. ΝΕ σβίπγι5. σοάον. 

311 ἴ5 ([Ρ146η1}: (οά. ΒΙΡ]. 5. ϑνποά. Μοβαᾳ. πιιη]. 341 πηθιη γαπάσειι5 

βαθ ον ἘΠ 

(5). Ζεςοδατία ἢ ΤᾺ 6Ξ 18 ΞΞ- 52; ῬΡ. 60; 70: 

ο. Οπῃι. αὐτὸς. 

Ιο. πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν) 5 τῆς ϑντίας ἑαχξ 5βἴδη5, ννα πηϊιϑέ 
{γα ηϑ]αΐα: ΠῈ νν1} σρέαβξ ρόδο νυν τ {Π6 παϊίοηβ. Δοςσογάϊησ ἴο ΗοἸπΊο5- 

Ῥαύβοηβ {ΠῸ 58π|ὸ {γα ηϑ᾽ το ἴ5 [οι ἴῃ ἢ Θ]ανοηΐς νογϑίοη : καὶ ῥήσει (9) 

εἰρήνην ἐθνῶν ; Δαμῖϊα, Εαβε θα ἀπα οἴποιβ, λαλήσει. 

ὑδάτων (-- Ὠ"3)] ἀπὸ θαλάσσης (Ξ 28); Ἐπιῖ5. δια. 22, 36; 49; 42, 29 

εἴς, ᾿ ποταμῶν διεκβολὰς] ἀπὸ ποταμῶν ἕως διεκβολὰς οἵ διεκβολῶν μ ῃ 
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Νὰ εἰς, ΤΠΐϊβ5 ραββθασο ρήονοβ {παΐ ἴῃς Τ,θοϊοπαῦν (Ὸ]]ον 5. ἃ τρεῖς τοχί, 

νν ἰοἢ Παὰ ππάεγροης τον ϑίοῃ ἔτοπὶ {πὸ Η οΡτον.. 

τ πηι σοῦ 2) 270: 

[2. Οηι. παροικεσίας σου, ΑἰοπΘ. 

13. 1 Πᾶνε Ῥθηΐ πὶν θονν ἀσαΐηδέ Πὰ4Π ἀπ ΠΙΙΘα ἀραΐηού ἘΠ ΡΉΓΑ πὴ 

(τῷ Εφραίμ εοοαά. ο5, 185). ψηλαφήσω] ὄν πειες, ΤΠανο πιδάς, ἢ βολὶς] 
Ἔ αὐτοῦ, 22, 36 εἰς. 

14. Παντοκράτωρ] ἰιοῖὸ -- τύ δια τ, πη ἴῃς ποχί νοῖβο τὸ πλδιλω». 

ΧΕ ΡΞ 1 ΞΞ (6). 68; Ρ- 104. Ξ (2). 72: ῬΡ- 110, ΥΤΙ. 

Ηδετε νὰ πανο ογ {πὸ ἢγϑε {ἰπ|ὸ ἃ ἰθϑϑοη ἔν ῖςθ, απ, 5Π14] 45 1{ 15, 10 15 

5 ΠηοΙοπς ἴο 5πονν {παΐ {Πς ἰοχί ννὰβ ποῖ ἴακθη [ΠῚ δῇ δἰγεααν οχίϑεϊηρ' 

υντίας νοϑίοη οὗ {πε ΒΙΡ]ς, θαΕ ἐΠπαΐ ἴ ννὰ5 ἐγαηϑ᾽αῖθα αἰγοϑῃ αὐ ἤος, ννούα 

ἴ οσσιττοά. ΤΠΐβ ἴ5. ργονεα (1) θν αἰβογοηξ ἐγαηβαϊίοηβ. οἵ δῇ ἰἀθπίοα] 

ατεεκ τοχί, (2) Όν. νατίατοηβ ἴῃ ἴπΠ6 ατροῖκ ἰαχί. (πραγ 

11. (4) τά τ. 
(2) ας οἷδοο 

12: (ω) Ὰ -- οδιτό εταν Ὁ) ἀπείπασθες. Βεβίάες. {πὸ δαδίοη 
(ὁ) αρανἵ ) 

οἵ »ν ἀπείπασθε Ξοετη5 ἴο Β6 ἴακθη ἴπ ἴπὸ ἢγϑί οαᾶϑ6 85 νϑύθιιπὶ Πηϊξιπη, ποῖ 

ἃ5 ἱπηρογαῖίνα αηα ἴῃ {πὸ βεηβ6 οἵ ἀθετεῖν οὐ ἀδικεῖν. 

14. (Ὁ) δυπσα ) 

(ὁ) ὀδνιιϑδια ἃ 
ΠΟΥΓΟΒΡοηα ἴο ἃ τεδάϊηρ συνέτριψα, ὈϊΈ {Π|5 15. ποῖ [ουπα ἴῃ δὴν τρεῖς 

Μϑ.; οπὲ Παᾷ5 ἀπέστρεψα, Δῃοίποι ἀπέκρυψα; ἰξ ἴ5. {πε γϑαάίηρ οὐ {ΠῸ 

Ῥεβῃϊίο. [κατάσχεσίν μου] Ὀοΐῃ (4) ἀπᾷ (ὁ) τὴν διαθήκην μου, Τοῦ, 

230, 311: 

ΠΞ καὶ γνώσονται Χαναναῖοι. 

ἀπέρριψα ; ἴῃς τεπάογίηρ οἵ 6. νου] Βεβί 

ἴ6) [Ξαϊϑῖν 111: ΟΡΞῚ Ξε, ῬΡ: ΤῊΙ, ΤΙ2. 

9. Οπι. καθ᾽ ἑαυτῶν. 

Ιο. δύσχρηστος] ΒᾺΝ ΞΞ- εὔχρηστος ὃ 

1. πονηρὰ] ὁ τδια ποτές -- Ὁ 

13. Οηπι. καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ, οἴ. 301 ννῆ 6} ΟΠ]. 

κ. στ. εἰς κρ. 
15. ἀδικεῖτε] -Ἑ μοι. 



Ϊνὶ ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

ΨΙ. ΤΟΞΙδΞΞ 24. Ρ. 23. 

13. δὴ] τύσο. 

14. Κύριος αὐτὸς] τῶ» ἘΞ5 τές. || καλέσουσιν, 26, τοῦ, 144, 230, 

15. προελέσθαι] λλ-. - λέγειν ὃ ̓ ἐκλέξεται, πιᾶην. 

10. πονηρίᾳ] Ἔ -λι. 

ΨΝΙΠΠΙ. ὃ---ΧῚ. τ6---Χ]]. 6 ΞΞ 27, ΡΡ. 25-33; 35, ΡΡ. 39, 40. 

9. Οπι. ἡττᾶσθε τ5--25, 144. ᾿ λόγον ὃν λαλήσητε] ὅτι βουλεύσησθε. 

11. τῇ πορείᾳ] ΡΥ. καὶ, 22, 36 εἴς. ᾿ οπι. λέγοντες. 

13. αὐτὸν] παϑαδ, αὐρηις. 

14. λίθῳ προσκόμματος, 301. 
ΠῚ} 
! " ᾿ πέτρᾳ πτώματος. ᾿ ἐν 15] ρ΄. ὡς. 

15. Οηι. καὶ ἐγγιοῦσιν. ἡ ἁλώσονται] « ΟΙ͂ΞΘΩΣ -- ἀπολέσουσιν ὃ |} 

ἐν ἀσφαλείᾳ] -Ε ὄντες Ὁ 

17. μενῶ] τόσα», 7) εοἸ7655 τ-Ξ 

19. καὶ ἐὰν εἴπωσιν) ἀπ Πα ν}}}} σαν. ᾿ οὐκ ἔθνος] (55) δε δὰλ, 

ΓΟ καθ, ΡΥΓΟΡΔΡΪν. ᾿ οπὶ. αὐτοῦ, 302. οἐκξητοῦσιν)] ἀο γὲ 566 Κ ἃη4 

δὶς ὃ ΠΠ νεκροὺς] τάχα, τεαὰ τ δι. 

20. ἔδωκεν] ὡΞο διττ ᾿ οτη. οὐκ, ἴξ. τ. 22! 
22. καὶ ἀπορία καὶ στενοχωρία κ. σκότος κ. θλίψις κ. σκότος πολὺ. 

ΙΧ. 1. πίε] τύδιικ. (Ξ τέδισ τ }). 1 οπι. καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, 

Ογτῖ!. 

2. ἴδετε] τάξαι» -- εἶδε, δέος, || ἐφ᾽ ὑμᾶς] . οαὐς ΟΥΟΥ {Π6Π]|, 

Ε56Ρ. αὐτοῖς. 

3. Οα. ἐν εὐφροσύνῃ σου. 

4. ἐπ᾽ αὐτῶν] οὐ {Ποῦ πϑοῖκ, οπηϊϑϑίβ καὶ ἡ ῥάβδος ἡ. ᾿ οἷς] Ι: 

« τ .15. 

5. ἱμάτιον] ΡΥ. πᾶν. 

6. ὅτι] ἰδοὺ, (Ἰεπηθη5 ΑἸοχ. [| υἱὸς] ΡΥ. καὶ. Π οὗ ἡ ἀρχὴ] ἀῃᾷ ἢϊΪ5 

σονετηπιεηΐ. ᾿ καλοῦσι. [ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος] τάϑτ τπέλλτσ 

τὰ πεν: ντῖῖς πάλτλτ Ὁ θαυμαστὸς σύμβουλος, θεὸς ἰσχυρός, 

ἐξουσιαστής (-Ξ πδιαλλας. Δὰν ΠΝ ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ 

μέλλοντος αἰῶνος, οἴ. ΝΑ 22, 36 εἰς. [[| ἄξω] ἄξει Ὁ 

7. εἰρήνης] «πόνασ λα -- ἐξουσίας ἢ, νεῖν 5ἰησιυϊαῦ. Δαυείδ] -Ἐ 

δἰτηρ, [ὁ ζῆλος] 2ο0γ ἴμε Ζβϑαὶ. 



ἜΝ ΠΕ Ον 

14. 

ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΈΘ. Ἰν1] 

ἐν Σαμαρείᾳ] ἴῃ πο ἀυγα οἵ Ξϑαμηδγίδ. 
Οπι. ἐπ᾽ αὐτὸν, 41. 

Συρίαν] ρτ. κα -- καὶ ἀφελεῖν || “Ἰλληνας] ρον, 

15. Οπι. ἡ ἀρχὴ καὶ προφήτην. 

Ομ. πλανῶντες καὶ. [[ καταπίνωσιν)] ταπινῶσιν 

πάντα] ς. 5644. ςοη]. - γάρ. 
βραχίονος] -- τοῦ ἀδελφοῦ Α 26, τοῦ εἴς. 

πονηρίαν 25] -- ἑαυτοῖς. 

ἐκκλίνοντες} - γὰρ. ἁρπάζοντες) Ρ΄. καὶ, ΔΟ 26, τοῦ εἴς. 

ποιήσουσιν) γ86 4ο. 

ἀπαγωγὴν] -- καὶ ὑποκάτω ἀνῃρημένων πεσοῦνται, ΣΑΣ οἴς. 

ἀπαλλάξει ὁ νοῦς αὐτοῦ] 50. πε {ποιρμς ἴῃ ΠΙ5. πίη. 1 οὐκ] 

ἐρεῖ] - αὐτοῖς. 
ταύτας] Ρ΄. πάσας. 

ἸΙερουσαλὴμ)] Ρζ. ἐν, Α εἰς. 

ἀρῶ] τάωταοο ὥιοῦρο ἴιο, καὶ ἀρῶ Συρίαν, αιϊξε. σἰπρι αν. ἢ} 

διαφεύξεταί με] 51|4}} 6. βανο [τομὴ τὴν Πδη65. 

17. 

10. 

καὶ ἁγιάσει α. ἐν πυρὶ] τέ ταλα «οὗν. πα. α -- τ ἴαλ5 ςτχοτανο ἢ 

παιδίον] - μικρὸν, 22, 24, 36 εἰς. 

οὐκέτι] ἔτι. [] ἀδικήσαντες] οφῖτ -- {γβίϊηρ 

ἰσχύοντα] ἔσονται πεποιθότες. 
Οπι. ὅτε λόγον συντετμημένον ἴοτο. [[ ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ] νἱα. 

ἐπὶ τῆς ΠΣ ((Ε ὙΤΠεοά. απ ϑντηπ,.) Ἡ καὶ λόγον συντετμημένον ποιήσει 

Κύριος ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ. 

24. 

20. 

26. 

27. 

30. 

51: 

32: 

33. 

Οπι. σαβαὼθ. 

Οπι. μου. 

Οτη. ἐν τόπῳ θλίψεως. || οπι. αὐτοῦ. 

Οπι. καὶ καταφθαρήσεται---ὑμῶν, αἰοηο. 

Οπι. ἐπακούσεται ἐν Σά, νὰ. 

Μεαερα. 

τὴν θυγατέρα] οἵ {πε ἀδιρΠίον. 

Οπι. ὁ δεσπότης, (Πεγϑοϑίομη. 

33,34. Οπ. ὑψηλοὶ τ--3, οἵ. (Πτγϑοβίοπι. 

ΧΟ. 
»: 

ῥίζης] -- αὐτοῦ. 
Οπι. καὶ εὐσεβείας, «αἰοπο. 

αὐτὸν] «αἰα. 

ταπεινοὺς] ἐνδόξους ΜΟῚ εἴς. 

Ἴ 



ἵν1] ΟΕΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 

6. Οπν. καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται. 

γ. ὡς βοῦς] καὶ βοῦς, ΔΟ εἰἴο,, -- ἅμα, ΑΟ. 

15. φάραγγας] - ἴῃ Εργρί, αἴοης ! ἢ ἐν ὑποδήμασιν) 5106 5 οἡ {ΠῸ|Γ 

[6εοϊ.Ψ 

ΧΙ]. τ. ἐρεῖς] ἐρεῖ 26, 87, 97, Οοτηρ]. [| σου] -- ἀπ᾽ ἐμοῦ, 22, 24, 48 

εἴς. Νοῖε μον {πε ΜΘ5. αἵὰ ἀϊνιἀεα, Τῆς οπςα τεδάϊηρσ ἰπ {ΠῸ νεῦβαε 15 

ΒιρΡογίοα Ὀν οἠς οἰαβϑβ οἵ Μ55., {πῃ οἴπεῦ ὃν αυϊΐα ἃ αἰδγθης βογίθβ. 

2. αὐτῷ] -- καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτῷ, ΒΆΝΟ 26, 41 εἴς. 

3. σωτηρίου] -- ὑμῶν. 
4--0. 5:1χ {ἰπ|65 ἴῃς χεγλαϊφίογι ἴ5 σπαηρσοά;: καὶ βοᾶτε, καὶ ἀναγγ., 

καὶ μιμν., ὑμνήσατε δὲ, καὶ ἀναγγ., καὶ ἀγαλλ. 

Ἀν. 1.-.325 Ξ 93 Ῥ' 135: 

Ι. [1 ρτγαῖβε πος, πὴν αοα, τὴν Κίηρ, [ ἀρχαίαν] -- καὶ. [} γένοιτο] Ὁ 

κύριε, τηδην. 

2. πόλεις 295] ΡΥ. καὶ, τηδῃν. [[π|. μὴ 19, ὥς εἰς. [|| πόλις 

(πόλεις)]} - ποῖ Παϑὶ ἀοσίγονοα (δυῖδιρο). 

ΧΧΧν. 1-1ἰὸ ΞξΞ 31, ΡΡ. 236, 37. 

Ι. ἀγαλλιάσθω) ρ΄. καὶ, 5 π}ΠΠ|ὸΓ 3, καὶ ἰσχύσ., καὶ παρακ., καὶ 
ἰσχύσ., καὶ μὴ φ. 

2. καὶ ἀγαλλιάσεται καὶ ἐξανθήσει. ᾿ ἡ δόξα] Ρτ. ὅτι, ΑΙΠαπαβίι5. 

4. , οἱ ὀλιγόψυχοι) τοὺς ὀλιγοψύχους, 24. ᾿ὶ κρίσιν---ἀνταποδώσει] 

Π6 15 Πιᾶρε δηᾶ γοίσθαΐος. τοι ας! οη. 

7. καλάμου] ποιμνίων, δὲ 40, 230, 306. 

7, ὃ. καὶ ἕλη. ἔσται ἐκεῖ]. καὶ ἔσται ἐκεῖ ἕλη καὶ. 
10. κεφαλῆς] Ἑ αὐτῶν: ἐπὶ γὰρ κεφαλῆς, ΔΟΤΙῸ(Β5). || αἴνεσις] Ὁ 

καὶ ἔσται. 

ΧΙ, τ 8 Ξ (ἀ) 32, ῬΡ. 37, 38 Ξ (δ) 62, ῬΡ. 88, 80: 

(4) 4. ἡ τραχεῖα) ΡΥ. πᾶσα. 

6. λέγοντος] - μοι. [ χόρτος] ΡΥ. ὡς. 
ἊΞ ν ΜΝ ᾽ κ κα, “ “ ΄ὔ » ᾽ 
7. τὸ ἄνθος] αὐτοῦ. ᾿ ἐξέπεσεν] -- ὅτι πνεῦμα κυρίου ἔπνευσεν εἰς 

» , ᾽ “ ’ ς 7 ᾽ , “ » ἷ ἊΣ » ᾽ “-“ 

αὐτό: ἀληθῶς χόρτος ὁ λαός: ἐξηράνθη χύρτος, ἐξέπεσε τὸ ἄνθος (αὐτοῦ), 

ΡΞ ΟΣ, 36 εἴα 

8, θεοῦ ἡμῶν] κυρίου. 

νῆες Πᾶνε τΠϊς. Ιθϑϑοη, αἵ ἰθαϑδί ἴῃ {γαρπηθηΐβ, ποῖ οἡἱν ὑννίσθ, θα ανθῃ 



ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΞ. ΠΧ 

{Πγαε Εἰπ165 Ἐ; ἰογ ἰἴ 15 δἰγεααν ἴο ΡῈ [ουπα ἰῃ απ Ρ. 223. Τξ ρίονεβ 

5{Π] {γί Πποῦ {παΐ τπΠ6 ϑυτίας ἰαχὲ ννὰ5. ποῖ ἴδῃ ἰγοπῇ ἃ σοπλρ]εῖε νοϑγϑίοη 

οἵ {πε ΒΙΡ]Ϊς, ἴογ νν πᾶνε ἔννο ἀἰβεγοπε γοηογίηρθ οἵ ἔννο αἰ θγοπὶ ατθοκ 

ἰαχίβ ; {Π6 τεδάϊηοϑα οἵ 1 πη (() αρίεξε ἴογ {πε6 τηοϑὲ ρατί ψ τ (Α). 

(ΟπΊρΡατο: 

Α «πλν, ΒΟ «απο, ΑὉ «διαδιαϑο, Β -λαξοϑϑ, 

Α λοι ςξο, Β᾽ «φῶς, Α( πδιξιασῶο, ΒΒ τδιτνκ οι, 

Ἂς αὐ Ὁ τ τατ Δ ἈΠῚ ἴα, ΜΒ πὶ! 
Ἀπὸ ἀν 

Β Παᾶ5 ἴπε δάααϊίοη (οἵ Α}) ποῖ αἴογ ν. γ, Βυΐ αἴξζεγ ν. 8, ννἱπουΐ ὅτι 

ἀη τοπάογίηρ ἔπνευσεν Ὀν ὄνθλθδ (Ὁ ὄιαχ: ἀΓοῦ ἴτ ν. 8 ἰ5. ρίνοη ἃ 

ΒΘΟΟΠΩ {{π|6 ΜΠ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἀἂ5 ἰἴπ {πε ατεοῖς τεχὲ οἵ ϑιννεῖς, ποῖ 

ὙΠ τοῦ κυρίου ἃ5 ἴῃ πε ϑντίας εχ οἵ Α ; [οσ λολ τ Πα5 ἀραίη δι. 

ΧΙ ΟΞ , ΞΞ ΘΕ; Ὁ. Οἥς 

9. εἰπὸν] εἴπετε. 

το. Οπι. κύριος 15, τηδηγ. βραχίων] - αὐτοῦ, τηᾶην. [[ ἰδοὺ 29] 
καὶ. ᾿ οπ]. αὐτοῦ τ. 

Νὴ ΟῚ Ψ Ν Ὑψ3. “ , ᾽ “- , Οπε 
11. ποιμὴν] -- ὃς. ᾿ ἄρνας] - καὶ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ βαστάσει, Ὁ 

ΠΔηΥ. 

12. τὸν οὐρανὸν) ΡΥ. ΨηὴΟ τηθαϑιιγθαῖ «ρλδσο ἐΞ. [ χειρὶ, σπιθάμῃ 
Δ η6 δρακὶ] Ἑ αὐτοῦ. 

13. καὶ] ἢ. 
3 “Ὁ ο ΩΣ " ,ὔ 5᾿ “ Ν ᾽ , ᾽ “ 

14. αὐτῷ 25] -- ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; 

(«αν-ν, ἔσο Πΐπὶ }), ΝΈΑ 26 εἰς. 
15. Οπι. εἰ, }πδέϊη. [ οπη. ὡς σίελος λογισθήσονται, 51αν. Οϑίτορ. 

17. ἐλογίσθησαν] -- αὐτῷ, ΟΥ 22, 36 εἰς. 

ΧΠΠΠ. 5-ὸ ΞΞ 47, ΡΡ. 57, 58. 

5. οὕτως] - γὰρ. [| τὰ] ρ΄. πάντα. 

6. γένους] εαϑἴαχ,, ννῃῖο ἢ πιρμξ ΡῈ οἰτ πον ΡΙ γα] οὐ δἰπριαν ν 

5 ΠΧ οἵἩ [Πς ἢτδὲ ρείβοῃ -- γένους μου, ἃ5 δὲ 87, ΟἹ, 167 - εἰς φῶς ἐθνῶν 
ΝΒΡΡΑῸΟ εἰς. 

8. τὴν εἰ 1ο. ἡ] ρ΄. καὶ. 

15. Χ]. 1-8 ΜΠ] θ6 ἰοιιηα ἃ [ΟυγΠ {ἰπ|6 ἡ Ρ. ΟΧΧΧΝΠΙ οὗἩ {πἰ5. θοοῖ. Α. 8.1. 



ΙΧ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞ. 

ΧΙ.11. 16Ὁ--- Χ].111. 14 ΞΞ 42, ΡΡ. 47-49. 

17. αἰσχύνθητε] ΡΥ. καὶ, 5 ΠΟΥ 21 κύριος, 22 ἐγένοντο, 23 εἰσακού- 

σεται (5ἰς), ΧΙ.1Π1|. τ ἐκάλεσα, 2 φλόξ, κα μὴ, ἀπὸ 19, 6 ἐρῶ, 9 πάντα, 

ἀγαγέτωσαν, 12 ἀνήγγειλα, 13 ποιήσω. 

19. καὶ 39] ρ΄. τίς τυφλὸς ὡς ὁ ἀπεσχηκώς; Οὐ" 23, 36, 48 οἴς. 

21. ἐβουλεύσατο] ἐβούλετο, Ο 22 εἴοσ. 

23. εἰσακούσατε] εἰσακούσεται, ν»ῖο ἢ ἴ5. ΡΥΓΘίθγα Ὁ]ο, πηδηγ. 

24. οἷς] τίς, ΑΘ, (τεδα ἴμπ5 ἴη 1,.ΧΧ.}. 

25. ψυχὴν) -- αὐτῶν. 

ΧΙΜ11Π. 3. Οπι. σου 15, 41, 49, τοῦ. [[ϊ σώζων] δυῖολσ -- Ποὺ οΠοβο. 

8, ὀφθαλμοὶ] -- αὐτῶν, τῆδην. 

ο. ἐξ αὐτῶν] « δοη-Ξλ., τοῦ ἴΠπεπὶ. 1 ἀναγγελεῖ 19] - ὑμῖν. [} 

τοὺς μάρτυρας] ἴῃς ἐοπεϊπτοηΐο5 (τὰς μαρτυρίας). 

Ιο. πιστεύσητε] - μοι, Α 22, 36, εἰς. [| καὶ 45] - τότε. 

11. ὁ θεός] ὁ κύριος. 

12. ἔσωσα, ὠνείδισα] δι» παροτό -Ξ διοπ οΟ »} ἡμῖν] ὑμῖν, 

ΝΑΟΓ εἰς. 

13. ἔτι] ὅτι. 

14. καὶ Χαλδαῖοι] Χαλδαῖοι (οΥἡὁ Χαλδαίους) καὶ. 

ΤΗΣ ᾿ἰαϑὲ ἥνε νεῖϑθϑ οἵ {Πϊ5 Ιθϑϑοη οσοι ἀρσαίη ἴῃ ἴΠ6 [Ο]]οννίηρ : 

ΧΙΤΙΙ; 105-21 ΞΞ ὅν, ῬΡ' 76, 77, 1116 ἘΠΕ ψέϑεβ 15- 21 ὅ.ὲ τοπα ἃ 

ΒΘσοηἋ {πῆς ἴῃ Ιοϑϑοῇ 30, ΡΡ. 35, 36; {πιι5 ψ παν αραΐϊη ἃ ἄοιθ]α 

το οτίησ οἵ ἃ ραβϑᾶρα οἵ 12 νϑίβθεϑ, [{ νν}}} ποῖ ΡῈ πϑοθβϑαῦν ἴο σιοία 

41} τῆς ἀϊδγθησοος. δ ε πᾶνε ασαΐίη (1) ἀοιθ]ς γοπογίηρϑ οἵ δὴ ἰδ πεϊςαὶ 

ατθοεὶς τοχί ; οοπρ. ἃ παρα, Β ποῦ ἡ. το, ἃ οαἰχ το, ΡΒ ἜΛΘ. 14; 

(2) αἰἤεγοπὶ αὐεεῖ τοχίβ : Α ὴῊΞ δο -- κύριος, Β «τ τέ -- ὁ θεός νυ. ΤΙ; 

Α « οἵοτίδι. Ξε δεθήσονται, « οἵοο.Ξδι. ΞΞ- δοθήσονται Ψ. 14, ἴδε 

Ἰαϊίεγ τοααίηρ ἰ5. οὴΪν ἴο ῬὲῈ [οι ἃ5 γεΐ δ5. πηϊϑργίηΐ ἴῃ {π6 οαϊεο 

ΑἸαΐημα. ΑΠεν διλδνα -- ἀνήγγειλα Β Πα5 διατί ὀνλι σα; {ποῖ ἴ5 
ποιπῖηρ ἴο σοί ϑροηα ἴο δὶ τῦα ἴῃ Δὴγ ατἴθοῖκ σοάοχ. ΝαιΠοῦ 15 

{Ποῖ ἢν ΘΧΑΠΊΡΙΟ, ἃ5 γοῖ, ου ὔοθο, ἄαρο τ -- ὀνειδίζειν (1η τῃς Ὑ Ποβαιγιιβ 

ΟΥ ἴῃ. ΒτοοκΟΙ Δ ΠΠ). 

ΧΙ.ΠῚ. 17. ἰσχυρόν] Β πολὺν καὶ ἰσχυρόν, 22, 36, 48 εἴς. Β Ὁ ππλ 

σφόδρα. 

21. Ἂ᾿ οἷα, μὸν, .,26: 32: 



ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. ἸΧῚ 

22. Ἰσραὴλ] Α λτιωπ (νοςσείῖνο), Β δλτοσκὶ (ἀαζῖνε 9). 

ΟΥ νατίοιιβ {γα πϑ]ατοηθ. σοπηρατο πού στοῦ», Β οὐοΐλροο τ΄. 20, 

Α ὄιπξιν., Β ὅναλο -- (περι)εποιησάμην «. 21. 

ΧΙΙΝ, 2-7.Ξ 33, Ρ.: 38. 

2. μὴ] Ὁ οὖν. 

3. ὅτι] ἰδοὺ. 

4. ὡσεὶ χόρτος ἀνὰ μέσον ὕδατος, ΑΘ εἰς. [[ παραρρέον] πᾶν 

ῥέον, 87, Οο7, 228 (οπΊρὶ. ΑΙά. Τῆς ἢτβδέ Ππαηά οἵ δὲ ἰ5 ἰηζογαϑδίίηρ 

πάρεον (-: πᾶρεον -Ξ- πᾶν ῥέον). 

5. Ἐοαδᾶ τπλτπ. Ι οὗτος τὸ οἴς.] οὕτως ἐρεῖ θεός" ἐγώ εἰμι. 

6. λέγει] -- ὁ θεός, αἰπτοβὲ 411 Μ55. ||} καὶ ῥυσ. αὐτὸν] ὁ ῥυσ. σε. 

7. ἑτοιμασάτω] πῶ», ἃ ἔτος τεηάογίησ 

1 7 Ξ 03 ΞΞ- 76: Ῥ: 119. 

4. ἡνίκα δεῖ] ν»νΝ δε -- δὲ || πρωὶ] -- πρωὶ, δξο, 22, 51 εἴς. 

5. Οπ]. κυρίου τ5, πιαην. [ἀντιλέγω] «ΞϑΘιαῦν-ϑ. 

ὃ. Οηι. ἅμα, Βαύπαραβ, ιν πλβ, 51αν. Οϑίγορ. 

ο. Κύριος] κύριος, ΒόΡΟυΕ οἷς, 

1,11. 13--1,111. 12 -- δὃο, ΡΡ. 116-118. 

13. καὶ δοξασθήσεται καὶ ὑψωθήσεται σφ. ᾿ σφόδρα] -- καὶ μετεωρισ- 
θήσεται, ("8 τηδηγν. 

14. ἐπὶ σὲ] ἐπ᾽ ἐμέ. [[- Οπι. οὕτως. [[ϊϊ Οπι. ἀπὸ ἀνθρώπων. [Ϊ Οπι. καὶ 
ἡ δόξα σου. ] ἀνθρώπων] ρτῖ. υἱῶν τῶν, πηᾶην. 

15. συνέξουσιν]) -- ονοῖ Πἰπ) (οη]. περὶ αὐτοῦ). [[ ὄψονται] - αὐτὸν. 

1.1Π1. 2. ἀνηγγείλαμεν] - αὐτὸν. [ ὡς 15] ρζ. καὶ. [[[-Οτη. καὶ 15, 22, 

326, 48. 

3. 7εο πᾶν ἴυγπθα ολ, ἴασο [τοπὶ ἀήηι. κακώσει ἃΠ πληγῇ 
πη ογο Παηρεα, 

5. παιδία] ρζ. καὶ. 

6. ταῖς ἁμαρτ.] διπαὶ -- ὑπὲρ τῶν, (Ιςπλ. Κοπι., 27οῤίογ } εὐόπηο. 

στόμα] -- αὐτοῦ. 

ὅτι] τέςητ -- ἰδού" [] λαοῦ μου] λ. αὐτοῦ. 

περὶ ἁμαρτίας ἡμῶν τὴν ψυχὴν ὑμῶν, (οτηρ!., ΔΊΠαη., ΤΠοοά!. [} 5 ο. Ὁ 
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ὄψεσθε, Αἴμαη., ΤΠεοάς. Κύριος] - ἐν χειρὶ αὐτοῦ, 22 εἴς.,, ΑΙΠαη., 

ΤΠΗροάΐξ. ᾿ νά. τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 

11. δεῖξαι] καὶ δείξει (2) πλάσαι] -- αὐτόν. 

12. Οηι. αὐτός. 

Ι,Χ. 1-22 ΞΞ ὅ7, ΡΡ. 124-126. 

φῶς σου] -- καὶ ὁ σωτήρ σου, αἷοπο. 
ἰδοὺ] γὰρ, δξ-. 

βασιλεῖς ἀπ ἔθνη ᾿πίοτοπαησοά 

ἴδε] -- πάντα, Οπς͵ 
ὄψῃ] Ὁ καὶ χαρήσῃ, ΟΞ, καρδίᾳ] -- σου. 

6. Γαιφάρ, ΔΟ εἰς. [[ϊ πάντες εἰ οἴσουσιν] ρ΄. καὶ, -- σοι λίθον 

τίμιον, οἴ. ΄.Α. 

7. Οη. πάντα. | ἥξουσιν] -Ἐ σοι. 
ὃ. Οηι. ὡς νεφέλαι ἀηά καὶ. 

τ τὸ Ὁ ΥΝ 

9. ἄργυρον] -- αὐτῶν. || ἅγιον] Ῥ « ΦΟδω -- ἀπαγγελοῦσιν} 

11. νυκτὸς] καὶ, 22, 4ὃ εἴς. [| ἀγομένους] τό» ἘΡ Ξε ἅμα" 

12. οἱ γὰρ βασιλεῖς καὶ τὰ ἔθνη. Ν 

13. μου] τ καὶ τὸν τόπον τῶν ποδῶν μου δοξάσω, Ο" δ 22 εἴς,, Ἔ 

λέγει Κύριος, ἃ]οΠα. 
15. βοηθῶν] -Ἡ σε. 

17. λίθων] -- οἴσω σοι. 

18. γλύμμα] τό Ὡς. -- ἀγαλλίαμα (9), {Π|5. πτὰν Ὀς {πὸ ἔτιιο ἐοχί. 

Ι9ς. ἀνατολὴ σελήνης 5. ἔγεοῖν ταπηάογεά. [φῶς] ρΡζΓ. εἰς, 1{. τ. 20. [} 

δόξα σου] σοὶ εἰς δόξαν. 

ΕΟΧΊ ἀξ τύξξι7ο; ΡΡ. το. 108: 

1. ἰάσασθαι] ρΡγ. καὶ, ἴ[. κηρῦξαι, 2 καλέσαι, παρακαλέσαι, 3 ἀντὶ 25, 

4 ἐξηρημωμένας, 6 λειτουργοί, Α 86. 
2. ἀνταποδόσεως] - τῷ θεῷ ἡμῶν, Οἷς͵ 

3. Οπη. δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν, οἴ. 87, ο7. [ὀἧοπ|. αὐτοῖς δόξαν, 

δίοῃθ, [τοῖς πενθοῦσι] τέλϑι ολαυ -- ἀντὶ πένθους. [Π οπι. καὶ. 

5. ἀλλόφυλοι] Ὁ "αν «.Ος», ἔσονταί σοι. 

6. κυρίου] θεοῦ, αἰοηο. ᾿ θαυμασθήσεσθε) -- ἀντὶ τῆς αἰσχύνης ὑμῶν 

καὶ (ἀντὶ) τῆς ἐντροπῆς ὑμῶν (ς. αδδιαϑλα τ). 

7. ἐκ δευτέρας (δευτέραν κληρονομίαν) τὴν γῆν κληρονομήσετε, 

παν, ΒΓ 8}]} - ἀγαλλιάσεται ἡ μερὶς αἴϊζε ἐντροπῆς, ἜαΧχοορί 87, 097, 

228, | αὐτών] ὑμῶν, αἰοπο. 
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8. Οπι. γὰρ. [| ἐξ ἀδικίας] καὶ ἀδικίας. 

Ιο. μίτραν] τά λξαχ. -- ἡ ᾿᾿ καὶ ὡς νύμφην κατεκοσμημένην ἐκόσμησέ 

με. 

11. κῆπος] -- ἀνατελεῖ, 23, Τορ εἴς., οὐ ἐκφύει, 36, 48 εἴς. ((ομΊΡΙ. 

ἐκβλαστάνει ἃ5. ἃ ἰταηϑίατοη οὐ ρεγημγαί 1) 1 ΟΠΊ. κύριος 15. 

ἸΧΤΠ Ὑ ΞΞ 82: ΡΡ: 119. 126: 

Ι. ἐρύθημα] ρῬζ. καὶ, ἴῖ. οὕτως. [[ ἐκ] ρζ. ὡς. στολῇ] Ῥ αὐτοῦ, Οὐ", 

2. πατητοῦ] πατήματος, Ο Οτίρεη. 

3. πλήρους, δξΟνε, [ καταπεπατημένης])  λῆνον γὰρ ἐπάτησα 

ονώτατος, τχαην. [ θυμῷ μου] - καὶ συνέθλασα (9) αὐτοὺς ἐν τῇ ὀργῇ μου, μ μῷ μ ἢ ὀργῇ μ 
οὗ, 22, 36 εἰς. {αἷμα αὐτῶν] - εἰς γῆν καὶ ἐμόλυνα τὰ ἐνδύματά μου, 
23 εἴο. (ον ἐμόλυνα (ΟΠΊΡΙ. σίνεβ ἐμίανα ἀραϊηϑί 41 Μ55.; ἴῃς ϑαπΊα 

νατίαηίΐ ἴῃ Αοἴβ ν. 38 Ρεΐννβεῃ [Π6 σοάϊοοβ ἢ) δπά Εὶ ἴῃ ἃ ρᾶβϑβϑαρεὲ νῇῃϊοῃ 

ἴ5. ἰοιιπ οὐΪν ἴῃ {Π686 ἔννο σοαΐοσοβ; 5εὲ6. ΕΡ. Ναεβίί, δλμοίορίσα σασζα, 

Ρ. 44.) 
5. αὐτοὺς] με, 62, 90, 3ο, μοι, 147, 233. 
6. ὀργῇ μου] - καὶ ἐμέθυσα αὐτοὺς ἐν τῷ θυμῷ μου, οἴ. 22, 23, 306 

εἰς., Οτπε αἴζεγ ἐπέστη, τ. 5. 

γ. κυρίου 2] 1 ἀναμνήσω, τόρ, 302, 305; Ο"δ -Ε ἀναμνήσω τὴν 

αἴνεσιν κυρίου. 

7εγευίδῃ ΧΙ. 18-20 -- δ6, Ρ. 121. 

18. γνώσομαι] Ρεῖπαρ5 γνῶσόν (- γνώρισόν) με. τότε εἶδον] 

Δ δι ποτε δι τό εἶχ, α [τος τοπάοτίηρ. 
Ι9. οὐκ ἔγνων] ΡγΓ. καὶ, - ὅτι. [[ οπτ. δεῦτε καὶ. 

20. κύριε] - τῶν δυνάμεων, 22 εἴς. 

Ιη {πὸ ΟἸγεαίεγ γοῤηείς ἴῃς Τιθοϊίοπαῦν ἀρίοοθ νοΎν [Γοα η ν ννΠΠ 

16 πιαύρίηαὶ τοαάίηρϑ οἵ Ὁ, {πὸ σοάθχ Μαγομα ίαηιιβ, δες θι6α {ποτα ἴοὸ 

ΟΠ6 οὐ πιοῖ οἵ τῃῸ ἰαΐεν Ν ούθίοηβ οὕ Δ π11α, δον τη οἤι5 ἀη6] ΤΠΘοαοίίοη. 

ΤΗΐ5. Οἰθασν 5Πονν5 {παΐ {πὸ Τ Θοιοπαν γαϑίβ οὴ ἃ ἰεχί ἀδβρεπάθηΐ οἡ 
Οτίρθη. [{ 15 ρύόθαῦ]ς ἐπαξ Τιθοιοηαγῖθϑ. ἀγα πιο ἰαΐογ Ππαη {πὸ {ἰπ|6 οὗ 

Οτίροη, θαξ πον ἀγα πονουίμο 655. ν᾽ 8] 6 ου {ΠῸ τοχί οἵ ἴῃς ϑορίπαριηϊ, 

85 ΜΜῈ62]}} 45 ἰογ [Παΐ οἵ ἴῃς. ΝΥ, 
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Β. ΝΕΝΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΈΤ. 

Εὸγ {πθ ΝΙΤ. 1 πᾶνε σοπηραύεα ἰῃε εχ οἵ ἴῃς [1 δοϊοηαῖν ψ ἢ 

1Παὶ οἵ δ εβίοοι- Ποῖ, θυ {πῸὸ6ὶ τοδάϊηρϑ οἵ αὐοεκ ΜΆ. αἵὰ ίοσ ἴῃε 

πιοϑὲ ραγί ἴαϊζθη ἰτοπὶ Τ ΙΒ ΠΟΥ 5. οαϊεῖο οςίανα. [ νου ΡῈ. νεῖν 

σοηνοηΐθηξς {Γ ἃ ΠΟΥΠΊΑΪ ΟΟΡΥῪ οὗ ἃ ἀτθοὶς Τ,θοιοπαιν ννοῦο ΡῈ Π5Π 64 ἴῃ 

ἃ [ογπὶ νη ϊο ἢ ννοῦ]α θοῖνθ ἃ5 ἃ βἰαηήαγα οὐ σο]αϊίοη. ἴογ {πὸ τοχίιαὶ 

οὐ Εἰοΐβηλ οἵ ἴῃς ΝΙΤ, ΟΥ̓ τπς Βοοῖββ πιοητὶοπο Ὀν ατγοροῖν- ΓΙΒομοπάογῇ 

1Π. Ρ. 693 54. ἀη4 ὃν Βιϊρῃίπηδη,  ασίογη 7,1{70 165, Ὁ. ἸΧΧΧνΙ, ἃ Βδδα- 

ἘΠῚ] σορν οἵ {πὸ Νοηΐοςα Αποστολος Οἵ 1550 ννᾶὰϑ5 δ τὴν αἰἴβροβαὶ ([τῸΠῚ 

τπ6 ΤΑ Ργαῦν οὐ ΜαηϊςΠ). 

ΑΟΙΘ 1. 1-.5-12. ΞΞ 809, ῬΡ. 131; 132. δἀηα 92, ΒΡ. 134, 135. 

3. δύ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ἴ5 ἴῃ ἴΠ6 ἐγαπδ᾽αςίοη σοπηθοῖθα ψν ἢ 
τῆς ργεσοάϊηρ οἰαιιθο παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα, ποῖ ννἱῖ ἢ {πὸ ΓΟ] οννίηρ 
ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων. 

4. συναλιζόμενος)] ἀπ Πα ννὰ5. εαζίγιρ νυ ἢ ἘΠ 6 η1. 

6. συνελθόντες ἴ5 σοηϑίγιοα ΜΠ οἱ μὲν οὖν; ἑλοσε, ᾿ποτγοίογο, πὸ 

γν ΓΟ οοπΊ6 τοροίμογ, ποῖ : {πον, ἐπογαίογθ, θη {ΠῸν ννογο σοηγε τορείπου. 

8. δύναμιν) Ῥ ,ηον οὐ ἡϊρή, τόξα ξο εΞῦ, πὸ ἴγαος οὐ {Π|5 

το ηρ ἴῃ ΤΙΒΟΠΘηοτῖ. 

9. ἐπήρθη ἰ5 οσἴνοη Ὁ. ἴννο νοῖῦ5 πιϑϑαΐ ὄισόας ΘοωλΣ «Ξιρο ἡ δνττ, 

ΠΠΈΘγΆΠν : ἀὰ τυᾶς ἑαλεοι Ἴγοῦλ ἐλεηλ αγιαἱ 7 Πεα τ, ἴον ὑπέλαβεν «ἃ τΠϊτὰ 

τοοῖ ἴ5 τι964 λβξο, γερο εί, 

11. Αἱ {Π6 οἷοβα οὔ {πΠ6 νούβϑε “7ηοηὲέ γοι" ἰ5 δἀάδα δἰζετσ εἰς τὸν 

οὐρανόν ; ΠῸ ΘΧΑΠΊΡΙς οἵ [Π|5 Ιθβϑοὴ ἴῃ ΤΙβοποηοσί, 

13. ΤΠ6 ογάθυ ἰ5 αγιος αηα 7οληε ἰηϑίθαα οὐ γολη χροΐ 7αηιε, 

Βείογο Βαγίποϊοπηονν δ αλιαὶ ἰ5 ἰηβογίβα, 

14. γυναιξὶν καὶ 15. οπη!τ[ο6---ηο ἔγαςς οἵ {Πἰ5 ἴπη ΤΊβοποηάογί. 1ὰ 

1Π6 νυυτογ ἴα κα οἤδξησε δὲ {πΠῸ ρύθϑθησς οἵ ψοπηοη  (ογίδίη]ν {ΠῸ νυγιῖου 

οἵ σοάδχ 1) 5ῃονεα πιοίς σοιγίοσν Ὀν δἀάϊηρ {ἢ σὨΠ]Πάτθη ἴο {ποπὶ σὺν 

γυναιξὶν καὶ τέκνοις. 

᾽ 

11, 22--28ὃ--26 τΞ ὁ Δπά ΟἹ, ΡΡ. 132--134. 

22. ον δυνάμεσι καὶ τέρασι, καὶ σημείοις πο ἐγαηϑ᾽ατίοη Πα5. θὰ 

ἴννο ννογ5 ολααθο Οδιτέϑο ἴῃ τηῖ5. γον “ἘΠγοιρἢ σἰρηβ ἀπ πηϊρπίν 

ὑγοῦΚ5 (ροννουβ)" 
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ἐν μέσῳ] πὸ 1 οοξοπαιν 56 6πΠὶ5 ἴο Πανὸ καὶ Βείογε ἰξ: δύολ (τ) 

π΄ νου πη! 51. 

25. λέγει] 5αγ5 δεΐογε, ᾿τξῶστέα ἀπο. 

29. 5 ἴοπΠῈΡ ἰ5. νν τ 15] Δὲ ἀρ τοΐέλ μι {ηι Δὲ ἐογὦ, ἀπ ἰπτογθϑίίηρ 

νατγίαηξ; ννπαΐ, {Γ ννὸ ννοῦο ἴο Πηα Πἰπὶ 511] ἴῃ ΠΙ5. σύανε πονν! 

30. εἰδὼς] ἰδὼν, ἀ5 1) ἢ, || “Δὼ Ιοΐηβ5᾽ δηὰ “ὲ ἕἤτοης ᾿ “Δὰν Ἰοΐϊπϑ" 
8Δη6] “Δὰν τῃγοπε." 

31. προιδὼν]) προειδὼς, 5 10" 

34. λέγει ἰ5. ἀσαίη ἰγαηϑίαϊθ ἃ5. {Γ 1 ννοτα προλέγει. 

36. ὥλαλχο καὶ ἀπόστολον ἰ5 οἵ οοιιθο ἃ ΠΊΟΓΟ 510 οἵ {πῃ ρθη 

ἴοῦ δῦσα καὶ χριστόν. 

1 3Π|8Ὲ5 [᾿Ξ 1Ξ 125 20 ΡΡ᾿ 22: 1. 

1. καὶ κυρίου] « πο, ΠΠΈΘγαΠν : 8ΠπΠ4 οἵ ομγ' Τιοτά. [|| φυλαῖς] 

τοῦ ᾿Ισραήλ, πὸ ἴταςς οἵ {πΠ|5 δα]αϊτίοη ἴῃ ΤΊβο πο π ουΓ', 

2. πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε] [ἰτογα}ν: νυ] 411 ἰὸν ΡῈ το]οϊοίηρ 

οττέν». 

3. Οηι. ὑμῶν, Β" 81 5νγτΡ, 

5. παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς] [{{6γὰ]]ν: ΠτῸπὰ {πὸ αοὰ 

οἵ {πὸ 811 (μρἼσογσιη: τόλαπ τόςωλ τ), πὸ σίῖνοϑ 27) («αλ) ΠΡ ΎΑΠν. 

6. αἰτείτω δὲ εἰς] λιν »Ω.Ἱ τού 39, [πΠτεγα]ν : τυλαξ ἢΘ ἀ5Κ5 ἴῃ 

(11, νυν Πϊ ἢ πιιϑὲ ΡῈ σοηποοίοα, ἀρραγθητὶν, νυ πῃ ργεσοάϊησ : Απά 

10 5114}} θῈὲ οίνθη ἢἰπι, ννπαΐ πῸ ἀϑκθ ἴῃ [411Π. 

γ. Οπι. ὅτε λήμψεται, [ΠτογᾺ}]ν : [ογ Ἐποτο ΝΠ] ποῖ θὰ (τϑαρα) 

5010} ἃ πηδη Δηγτηίηρ τοπὴ (οά; οἴεσθαι -- ἴΞρο. 

9. ὁ ἀδελφὸς] ΠΠΘγΑ}]γ : ογεγ ὈγΟΙΠοΥ, επί; ἰπβεθαα οὗ ἱξυχο διττ 

ν 6 πηι τοδά, οἵ σοιῖϑε, ὡλῖσνισ ττ΄, καυχάσθω. 

11. Οπι. καὶ 195, [[οπι. καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ. [ οπι. οὕτως---μαραν- 

θήσεται. 

ΝΟ Θη5, [1 ΞΞΊΠ, Ρ: 16 

Ι. κλητὸς ἀπόστολος] κλ. καὶ ἀπόστ. 

2: πὶ αὐτοῦ, 17. 

1 (ΟΠΊΡΑΓΘ ἰπ {Π6 [1ι15ῖ5. οὔ 1π6 12 Αροβίϊθβ πὰ 70 Πἰβοῖρ᾽εβ. βου το Ηἷρρο- 
γί. δηα Ἰ)οτγοίπειιβ, [Π6 γθιηαυῖς “τΠαὶ [απ|65 (1η6 βοὴ οἵ Ζεῦβάθο, ὑγοίμου οἵ 9} πη) 

ΡΓΘΔΟΠ θα {π6 Ο5ρ6]ὶ ἴο {πΠ6 12 {{1|065 οὗ 7» γαφί ἴῃ ἴῃς Π᾿βρεύϑίοη ἢ (ΖΑῊΗΝ, 4 Ζγιἐο με), 

ἦη (ας ΜΝ. 7. 8. 5, ἢ. 3, Ρ- 75). 

ΘΙ: Ζ 
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3. Δαυεὶδ] ΠῈΟγΑΙΠν : ἀολδὸ ὁ7 7) αυἹά,. (οτηραῦθ οἡ {Π|5 ᾿πηρογίαηΐϊ 

τοδατησ, νΠῖο ἢ ἴ5 ἴο ΡῈ [οὐπα αἶδὸ ἴῃ {πῃ Ῥαβῃϊίο, ΡΠ γα πὶ ὅτι δη4 

Αρμτγδαΐοϑ, Ρ. ΝΈΤΤΕΚ, 726, ἀῤοζγγῥλε οἰγητ6 Κι ογίμμογόγίε (Τ ΡΙηρΘη 

[ΝνΊΘη], 1894, 45, Ρ. 25). Ὑεῖα 15 αἷϑο, ὉνῪ {πε ννᾶν, ἃ γεπιαυκ οὐ [ῃς 

τοασίηρ οὗ τῆς ϑ΄ἴπαὶ Ραϊπηρϑοδὲ ἴῃ μια 1. 4 {πα δοήθ Ποβαρῇ δηάᾶ 

Μαῖν νοῦ τοῦ ἴπ6 Ποιιϑα οἱ 1)αν!. 

ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα] ἐν δυνάμει πνεύματος, τέ »οΟἿπ «αὐνν9. Η 5 

[Ὡς οοάεχ τοῦ {Πἰ5Ὁ οὐ Πᾶ5 ἴ κατὰ πνεύματος Τιβοπεπάοτί: “κατὰ 

πνεῦμα (το -ματος), Πσορ. πνεύματι οΥἿἮ καὶ πνεύματι, ἃ5 644 ἴῃ 

ΟΠγνϑοβίομη δηά τπ6 οἴμοσῦ δυςπογίεϊοβ, σιοίοα ὈνῪ Τιβοποηάοτί. τοῦ 

κυρίου ἡμῶν] Ποῖα οἷν τό πΞ -- τοῦ κυρίου» 

6. ἐν οἷς] «9 1.6. ἐν ᾧ, 551]. ὀνόματι. ᾿ κλητοῖς ἁγίοις) κλ. καὶ ἀγ. 

7. κυρίου] εῖο ς τό 9, οὖν Τιοτα ; 566 Βεΐονν. 

1Π1. 19---ἶ͵ΤἮν. 12 ΞΞ ὃ, ΡΡ. 16-1ὃ. 

τ9. ἐν] να ὃν, γί. 
22. πιστεύοντας] αὐτῷ. 

23. τῆς δόξης] οἵ 1{π6ὸ ἀησοτυίρσο οἵ ἴῃς οἵογυν, »"' τύδια τα τό 9 

«Ὡδιαπισ δια, τῆς γνώσεως ΟΥ τ. ἐπιγνώσεως τ. δόξης. 

26. ἐν τῷ νῦν καιρῷ) πιοοὶν ΙΔ πότυ. ᾿ τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ι]ησοῦ) 

τόσ δου τ διαλξλος «ϑατ; (Π|5. νου] ργοσαρροβο καὶ διὰ 

πίστεως ᾿Ιησοῦ χριστοῦ; «Θι τα 15 Θθν γα] {{Π|65 τι56 4 ἴῃ ἢ ΠΠΟΟΠΊΠΊΟΠ ννΑΥ. 

27. ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη)] Φιξαχον ὄντ ,α λὰν ὑνΠαΐ ἀ065 

1Π15 πηθαη Ὁ ἐλογίσθη οΥἿἮ πον 5 {π6 ϑυτίας ἴο θῈ οπαηρεά ἴο ἀρίδβα 

ψ ἢ ἐξεκλείσθη ἀπε δντό Μαῖί. χχν. το, 1.6. ἵν. 25. 

30. Οπι. δικαιώσει. 

ΙΝ. 1,2. Οηι. κατὰ σάρκα; εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ. 

5. Οηι. μὴ; ἀραίη {Π ΟΠ βίο οἵ ἃ παεραζίνο. 

9, 1ο. ἀκροβυστίαν]) -- οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ, [τοὶ 

τ. 10. 

Ψι τ Ξ}ῖ} Ξοὺ ἢ 2, 7. ΒΒ! 

ι. ἔχωμεν} τὶ τσ. πλὰχ. τηΐρης θὲ οἰ ἔποΥ ἔχομεν οὐ ἔχωμεν. 
ὩΣ 3. μόνον ἴ5 ποῖ ΘΧρΡΙΟσϑοα ἰὴ {πε {γα πϑίατίοη. 



ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ. Ιχντ] 

4. ἡ δὲ ὑπομονὴ] τῇ δὲ ὑπομονῇ, {ΠΡ α]ατίοη ννουκοῖ ἢ ραιίοηος. ἀπα 

{Πγοιρ ραίϊίοηος ἰ5. Ριοθαίίοη. 

6. εἴ γε] ἔτι. 

το. ὄντες] Ὁ ὭσαΘ. ἐ39, νγὸ ὑνοῦο δόλογο ΘΠ ΘηΪ65. 

1: 5531 Ξ 2 Ρ5.,3} 

4. Οἱ. ἢ. {ἐβαπτίσθημεν 15] ἐβαπτίσθητε, {Ποῖα ἴ5. πὸ ἴγᾶςο οἵ 

1Π15. τεδάϊησ ἴῃ ΤΙΒΟΠοηοτί. 

4. συνετάφημεν οὖν] ργ. απώ. || βαπτίσματος] -- αὐτοῦ, ἃ5. 17 (611... 

6. Οπι. ἡμῶν, 4 εἴ. 
9. θάνατος] Ρτ. καὶ. Π] κυριεύει] ΡτΟΡΑΡΙν κυριεύσει, 28 εἶ ὁ " εἴς. 

11. ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ] τά ΞΘ οᾶραν5 -1ϑ9 «οι, Πςογα}Πν 
Ἀ » ἐ Σ ᾽ “ τ - 

καὶ ἐν κυρίῳ, ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. 

ὙΠ ΖΞΙΤΞΞΙ 23; Ὁ' 4: 

2. ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ] ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. || σε] ἡμᾶς, σορ. οἴἢ.. αὐ΄ὸ. 
5. Οηι. τὰ τοῦ πνεύματος--Ο. θάνωτος. 

11. τὸν ᾿Ιησοῦν] ᾿Ιησοῦν Χριστὸν; νὰ Πηά {Πἰ5. οὐον Ὑορα] αν, 

ψΠούο ΔΝ οϑίσοιι- Ποτὲ πανο Χριστὸς ᾿Ιησοῦς. 

τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος] “Ὀδθοαιιδα οὗ {Π6 5ρί τς οἵ (ἀοὰ ἀννο]ΠΠη 6; 

ἴῃ γοιι," τὸ ἐνοικοῦν πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 

ΙΧ. ς0-. Το Ξ 4, ῬΡ. 5, 6. 

31. νόμον 25] - δικαιοσύνης, Δ ΕἼΚΤ, εἰς. 

32. ἔργων] -- νόμου, ΘΕ ΚΙ, εἰς. 

Χ. 1. ἡ δέησις] -- μου, Ῥ. 
3. Οηι. οὐχ; {Π|5 ἴῖ5 ἀσαίη οπς οἵ {πὸ βίγαηρο σᾶϑθ5. Ποῦ Πορ]οοῖ 

οἵ τῆς περαίϊνε σπαηροθ ἃ βεηΐθησς ἰηΐο [15 σοηίγαγν. 

4. τέλος γὰρ νόμου] [ἰ1ΘγᾺ}]ν: ([Πς οηα οἵ (οὐ παπλοὶν οἵ [πο ἰανν, 

τ οαξῶσ τν τολτόπ «αϑοαὶχ, ; ἀο65. [Πἴ5. πιοαη: (πο αἰνίπο οπ6 

οἵ [6 ἰᾶὰνν 15. (ἢγίϑερ 

΄. Θηιὶ τίς. 

ὃ. λέγει] ἡ γραφὴ, ὨΕ εἴς. [:-τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ] πιοΙοῖὶν : 

1π6 (ΔἸ νυ ῃϊοἢ, ἡ πίστις ἣν. 

9. Τῆς [μδοἰίοπαῦν σοηῇγπιθ {ΠῸ ἰοχίια! τοαάίησ οἵ ΔΝ βίοσοιι- 

Η τί, ὅτι κύριος ᾿Ιησοῦς, ννῃϊ ἢ {πὸ Ἰλονίϑο Μεγβίοη ρασοβ ἴῃ {πὸ ΠΊΑΓΡΊΗ, 

8. ἀραΐϊηϑί {πῃ τοδάϊηρ οἵ Τιβοποηον (-- ννεβίσοι- Ποῦ τπαυρίη, Ἱ᾿Ν. 

ταχί). 



Ιχνη] ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞ. 

ΧΙΠ, τ--5-,6Ἀ.--- Χ]Π]. καὶ ΞΕ 41, ΡΡ. 46, 47 - 44, ῬΡ. 50, 51 - 48, ΡΡ. 5, 59. 

Ι. ζῶσαν] -- καὶ. ᾿ λογικὴν ἴ5 [γα η5] ατοα τέωοαλ,ϑσ, ΠΟ Πν : τυλῖολ 

ἦς 171 ογάεγ, ογάοτϊν. 

2. νοὸς] -- ὑμῶν, Ν)ΞΕ εἰἴο. 

3. χάριτος] -- τοῦ θεοῦ, 1, κ. 37 εἴς. [ Μετγεῖν {πε ννογάβ, τς οἱ 

τόν ϑο, [παΐ μὲ θὲ βθίι θα, σουγοβροηα ἴο ἔπ6 οἴαιιβα ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ 

σωφρονεῖν. [{ 56 6πῚ5 {Πογοίογε {πα ἀλλὰ φρονεῖν ννᾶ5 Οπηϊεα ; οἵ, {ΠῈ 

νάτίοιιβ. οπηβϑίοηβ (τῸπ| Ποπηοϊοζοϊθιιξοη) αιοΐεα ἴῃ ΤΙΒΟΠοηοτγί. 

γ. διακονίαν) ὁ διακονῶν, δᾷσ 1, 37 Ἰοοίί. εἴς. 

8, Οπι. ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. 

11. τῇ σπουδῇ ἴ5 σοηδβίγιοα ΜΠ τῆς ρῥγοσθάϊησ προηγούμενοι. 

[4. Οηι. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, ΕᾺ πὶ Οτίρ. 

16. Οηι. εἰς ἀλλήλους. 

19. ἐγὼ] κἀγὼ, σ. σίιοΙρἢ. σορΡ. αὐπΊ. ϑυί. εἴς. 

20. ἐὰν 129] ΡΥ: καὶ, ὅτε, τοσοῦ". 

ΧΙΠΙ. 2. τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ] τιούοὶγν: 20 (οά. 

ΧΙΝ. 14--χῖν. 6 Ξ 37, ΡΡ. 40-42. 

Ι[4. ἐν κυρίῳ ᾿Ιησοῦ] -- Χριστῷ. 

ιὃ, Οπι. δόκεμος. 

9. διώκωμεν] Ὁ τά -- πρῶτον Ὁ 

21. προσκύπτει] -- ἢ ἀσθενεῖ, οἴ. 5 Β}) εἰς. 

ΧΥν. 4. Οπι. προεγράφη, [πάντα] εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν. [Ϊ οη,. 

τῶν γραφῶν---᾿ παρακλήσεως. 

1 ΘοΥ ἡ 1832 ΞΞ 70, ῬΡ. 15: ΤΟΣ 

τ9. καὶ] εϑϑδνα ἀπά αρφαΐ,. 
21. Οη]. γὰρ, Εα. 

24. θεοῦ σοφίαν) ἴῃ νἱβάοπη οἵ {πὸ Μα͵ηεγ, πατρὸς σοφ., ἴπετα 5 
ΠῸ ἔγαςς οἵ 510 ἃ τοδαϊηρσ ἴῃ. ΤΙΒΟΠοηοτί. 

25. τοῦ θεοῦ 5 {ταῃϑ]αῖθα Ῥοΐἢ ἐἰπιοὸ5. “ το (οὐ. 

ΧΟ 1. 2:ΞΞ: 26; Ῥ' 20: 

1.2. θαλάσσης απ θαλάσσῃ] ὈΟΤΠ {ἰπ|65 τε τυαΐογ; σεα νου] α 

6 τε σις. 



ΟΕΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ. ΓΙχΧὶχ 

Οηι. καὶ πάντες. 

Οηι. καὶ. 
Οπι. καὶ 15. 

Τῆς ϑυτίας ἰοχὲ βθθπὶ5 σοιταρί, [ὉΓ ἵνα οχροοῖ ἰπϑίοαα οἵ οδυσιτί 

οὐχ. “ ασΣ ἘΝ ΜΠ ἃ αἰ δγοπε ογάον οἵ ννογάβ ἀπά αἰ ἤδγοπί ραποίια- 

τἴοπ: ροδιχ. ἘΝ δασο - οδυς τί. 

βΒφν 

ΧΟ 27.522 ΞΞ ΧῈΡΡ: Τ09; ΨΙΟ, 

26. Οπι. γὰρ, αἴπι. εἴ. ροί., οἵ. ἃ. [{ωῺωκαταγγέλλετε ἰ5 ἰγταηϑ᾽αΐθα 

ἃ5. ἃ Ργδβθηΐ, ποῖ ἃ5 8η ἱπγρογαίζϊνε. 

27. τὸν ἄρτον] - τοῦτον, ΚΙ,Ρ εἴς. 

29. πίνων] -- ἀναξίως, ΟΕ ΈΕᾺ εἴς. 

ΧΕ ΓΊΞΙ τ ΞΞ 86. Ῥ- 125. 

Ι. καὶ ἑστήκατε] στήκετε, οἴ. ΠΕ. 

2: Θίη καὶ 19. 

3. παρέδωκα] διᾷφα.-5 νοι] θα εὐηγγελισάμην, Ὀυΐ τολα ὀνῆρα.: ἢ 

Οη]. ὅτι. 

6. ἔπειτα] -ἰ δὲ. [| τινὲς δὲ] - ἐξ αὐτών, Κ. 

Τη τΠϊ5 Ιοβϑοὴ (Π6 Τ,θοϊομαγν ἀσίθοθ ἔννίσθ νυ {πὸ τοχέμδὶ] γοδάϊηρ 

οἵ ννεβίοοι- Πού ἃ5. ἀραϊηϑδέ {παὶ οἵ Τιβοποηάογί, νν ῃΐοῃ ΔΝ δϑίοοι- Ηοσί 

ΡΙαςβα ἴῃ {πς πηαιρῖπη, ΠΑΠΊΟΙν τ. 5 ἀπ 7. σοττοθογαίίηρ εἶτα ἰπϑίοδα οἵ 

ἔπειτα. 

2 (οΥ. Ν. 14--Ψ 1. 25-10 ΞΞ 5, ΡΡ. 6, 7 Ἑ 39, ΡΡ. 44, 45. 

[4. ὅτι εἷς] ΤΑΝ συσ, ΠΠογα ἢν ὅτι εἷς γὰρ. [] ἄρα] - οὗν. 

17. ἰδοὺ] Θϑοτύ οσα τες, [ςογὰ}}ν ἰδοὺ νῦν καὶ. 

20. δεόμεθα] - ὑμών. 

ΝΙ. 2. εὐπρόσδεκτος] δεκτός, Ὁ. 
4. ἐν ὑπομονῇ] ΡΥ. «ι΄ατί (καὶ). [ οπι. (ἐν θλίψεσιν νε}) ἐν ἀνάγκαις 

(νεὶ ἐν στενοχωρίαις). 

6. Οπι. ἐν γνώσει; ΤΙΞΟΠοΠπ ον Πα5. πὸ ναγϊαϊίοη αἵ 411] [ου'. {Π|5 

νοίβα ; ΠΟΙΓ [ογ Ψ. 10 Ψ ΠΟΥ οὐτ ΤΠ δοϊοπαῦν οῖνοβ καὶ χαίροντες ἴοτ ἀεὶ δὲ 

χαίροντες. 

(41. 1Π|- 7.ΞΞ᾿ν 7.ΞΞ. 28; ΡΡ' 32, 22. 

24. ἡμῶν] ἡμῖν. | Χριστὸν] ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, ΠΕ Ε Ιεοε" εἴς. 

28. οὐκ 35] ργ. καὶ. 

20. ΧΝριστοῦ] ἐν Χριστῷ, ἘΠῚ ΘΕ: 



ΙΧχ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ. 

ΙΝ. 3. ὅτε] -- γὰρ. [| ὑπὸ 15 ἰγαηϑαϊθα ἃ5 1Γ 1ἴ ννοῦα ὑπὲρ Ὅλα». 

6. ᾿Αββά ὁ πατήρ] αι τ ϑι, τ ΑΡΡα οὐἵγ [αΈποῦ. (οπιραΐα 

τῆς ἀϊβδγοηος Ῥεθίννοθη Μαΐί. νί. ο Πάτερ ἡμῶν ἀπ4 Τμικο χί. 2 Πάτερ. 

γ. διὰ θεοῦ] διὰ Χριστοῦ, εἴ. ἴῃ ΤΙϑοΠοπάοΥΓ, “τοῖοι διὰ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ." 

ΝΙ 124:-:18 ΞΞ 73, Ρ' τὰς: 

14. ἐμοὶ δὲ] ργ. τά κοτε, ὀγείλγει; ὁπ οὗ {ΠῸ γαγο σαβθ5 οὗ {Π15 [κπ4; 

{ποτα ἴ5 πὸ {τᾶςο οὗἉ ϑιοἢῃ ἃ τεαδίησ ἴῃ ΤΙΒΟΠ ηοτί. 

16. κανόνι ἴ5 {τα πϑαϊοα νοῦν ᾿ν 6} ᾿ν τόδναλο διττ. 

ΕΡΆ. 1. 3-14 ΞΞ 59, ΡΡ. 78, 79. 

3. ἐπουρανίοις] τπγοίοὶν τυ Σ.59. ἴῃ Ποάνοη. 

5. προορίσας] ποιϑτα ἑαυ, βοϊθοῖθ Βοίογοπαπά. 

9. θέλημα «πὰ εὐδοκία ατὸ {ταηϑ] θα Ὀγν {Π6 βαπ16 ννογά « ΟἹΞ 

11. τὰ πάντα] ἐν πᾶσιν, το ἴτᾶσς οὗ [Π15 ἴ1η ΤΙβοποηάοτί. 

1: 17-Ξ:Ξ 1}. 3Ξ10.ΞΞ Ὁ; ΡΡ' 7; 8.7) Ῥ- ὃ: 

18. πτῖς 25] Ρῖ. καὶ, ΝΟ ΘΕΚ οἴο, 

19. ἡμᾶς] ὑμᾶς ὈΈΕΘΡ. 
20. αὐτοῦ] οΥ (ὐοώ. || ἐπουρανίοις] οὐρανοῖς, ΒΒ εἴς. 

21. Οπι. ἀρχῆς καὶ. 

11. 2. αἰῶνα] «αλαλοδν. [1 {πὸ {ταηϑαΐου γα κανόνα, ΟΥ̓ ἷ5. ἢΐ5 

ΘΓ. ΘΧΡΓΟΒΒΙ ΟΠ Ξε λοληαίαίογι, 561]. οἵ {π6 ννουἹα ἢ 

3. σαρκὸς (20) ἀηάᾷ διανοιῶν] -- ἡμῶν. 

5. χάριτι] ΠἰτογΑΠν: 20. Ἐπγοὰρὴ ἀζ σίδςςο. 
6. Οπι. καὶ συνεκάθισεν. 

9. ἔργων] οτι2᾽ γνοΥ 5. 

ΠΠ: αἴ 2 ΞΞ 8.9: Ὁ. 

13. ἼΤΠἼς ᾿οϑϑοη Ῥαρὶη8. νοῦν σα ΟΙ5]ν νυ ἢ Οἵ ποτε. ᾿ τοῦ χριστοῦ] 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: {Ποῖο 5. ΠῸ 810} τοαάίησ ἴῃ ΤΙΒΟΠΘηοτί. 

[4. τὴν ἀῃπὰ 1τῦ τὸν] Ρζύ. καὶ, 

ι6. Οηι. τοὺς ἀμφοτέρους. 

. ΤΊ ΠΟ οΥγΓ ὈΟρΊη5 τ. 15 ἢ τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, ννϊο ἢ νους. Δ  δϑίσοιι- 

Ηοτῖ Ἰοΐη ἴο τ΄. 14, ποι ἴῃ τΠ6 “ ΜδοΙΜΠ]αη- [οι ης ἢ ἱπηργοϑϑδίοη ἴΐ ἴ5 ᾿Πηρ Θ5 10 ]6 ἴὸ 568 

ΠΟ τ΄. 14 δη45 πὰ Φ. 15 ὈορΊη5, 



ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. ΙΧ ΧῚ 

ἹΠΠῸῈ ὙΞΞ2Ι ΞΞ Θ᾽ Ὁ: τὸ: 

15. Οηι. πατριὰ (ϑῖς "). 
ιὃ., Οηι. καὶ ὕψος. 

τ9. Οπ,. τὴν ὑπερβάλλουσαν : ἴο Κπονν {πΠ6 Κηον]οάσο οἵ ἰονὸ (510). 

ΘΠ 1 π’ τν ΞΞ (ἡ ΤΟ ΡΡ: τὸ Βὴ»: -Ξ (δ) 755 ΡΡ' 112, 113. 

ΤῸ 15 νοῦν ϑαςβϑίασζογν ἴο πᾶνο ϑιιο ἢ δὴ ἱπηρογίαηξ ἰαχί ἔννῖσθ. [Τ{ ρύονοβ 

[ον ἴῃς Νονν Τ᾽ εβίαπηοηΐ [,οϑϑοηθ νΠαΐ ννα δίαϊθα ἀρονα ἰοῦ ἴῃοβο ἔτοπὶ {ΠῸ 

ΟἸἹά Τεβίαηγθηΐ, {παξ {πὸ ϑυντίας Τοχέ νὰ ποῖ ὄχοούρίοα ἰγοπὴ ἃ σοπηρίοΐα 

ϑυντίας. ΒΙΌΙς Νοεγβίοη, ΒΕ θοῇ Ιοβϑοη ννὰ5 {γα βία, Ὀν [561 οὐκ οἵ {πῸ 

ατεοκ. ΕὸοΥ ννα Ποῖα ασαίη πιβοῖ νντἢ 

(α)ὺ αϊβεγεηξ ννὰν5. οἵ τεπάογίηρ δῃ ἰἀθηζίςαὶ τρεῖς Τεχί, [οΥ ἴη- 

βίδπος ἃ-οὟττ ἀπ καρ αΐ (ον ἐκένωσεν τ. 7, Διπϑλ ἀπα δ σύ. 9, Το, 

(6) νατίατίοης. οἵ {πῸ τππάουϊνίηρ ἀγροῖς ἰοχίβ, ἴοὺγ ἰπηβίδησα Ψ. 7 

ἀνθρώπων ἀηὰ ἀνθρώπου, ἴδ οπηϊϑϑίοη οἵ πατρὸς {. 11 ἰη ὁ. 

1 {Π|5 θὲ ἔσθ οὗ {π6 ἰθβϑϑοηβ [γοπὶ {πε Ο. Τ', (Πότ {πΠ6 Αοἰ5) ἀπά {πὸ 

Ῥαι] πε ἘΡίβε]οβ, 1 1] ΠΟΙᾺ σοοά αἰθὸ ἴογ. {πΠῸ (σοβρὶ [,Ἐβϑοηβ. ἃ5 

ΡᾺΡΠΘηοα Όν Μ|ηίβοα!ς ἢ  - Εσῖζζο, ἐς Τασαγάς δηα πον Τ,ουν5- α!ΪΡβοη. ἢ 

{πῸ ορροϑίίε νίονν οἵ ἃ. Η. αΠἼΠΠΙΑΜ (“ἡ πεεαρία Οχοριοηοῖα, Τ. ν.), 5668 

Μιϑ 1 οννἰ8᾽5 Ῥγείαος ἴο {πε [ουΠποοπηϊηρ νο]ΠΊ6. 

6. Χριστῷ ᾿Ιησοῦ] ὁ (ποΐ 4) ρ΄. κυρίῳ. 
γ. ἀνθρώπων] ὁ (ποῖ 4) ἀνθρώπου, α5 Ματοίοῃ, Οτίρθη ἀπά οἴποῖβ. ἢ 

γενόμενος] α (ποῖ 6) «νῷ διχτ «ϑοτί -- (καὶ) εὑρεθεὶς. 

[ο. Ἰησοῦ] ὁ (μοὲ 4) οἵ ἴῃς Δογαῖ 76515, ρα» τῦτξοσ. 

11. θεοῦ πατρός] ἃ ᾿ἰΐογαιν: οἵ αοα ἀής Εδίμεῦ; ὁ οἠἱν: ο7 (οώ. 

ΤῊΣ οπηϊβϑίοη οἵ πατρός ἰ5. ποΐ πιοηϊὶοηθα ἴῃ ΤΙβοΠποηοτί. 

ΤᾺ 2ΞΘΙΞΞ ΤῊ ῬΡ' ΤΙ, 12: 

ὃ, σεμνὰ 15. Μ0Ὸ}} τοπάουθα ὈΥ καλαλθο, ὑνῃ 0 τηθαη5. ΟΥΙΡΊΠΔΠ]Υ 

Ραμ Πα, Θϑρθοία!!ν οἵ σοί, ἄπυρος. 

(ΠΟΙ͂. 1 Τ2Ξ20 ΞΞῚ2, ἢ. 12: 

13. ἡμᾶς] ὑμᾶς, Ῥ. το, 23 εἴς. 

14- τὴν ἄφεσιν] ρ΄. καὶ ἴ νρἷ σγγ. Ογγ. 
106. Οπι. καὶ εἰς αὐτὸν, ποῖ ἴη ΤΙΞοΠοπάοτγί. 



ΙΧ ΧΙ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ͂, ΝΟΤΕΘΒ. 

ιὃ,, Οπ. τοῦ σώματος, οἴ. ἴπΠ ς΄ Ραδϑασε οἱ Οτίσθη αιοΐθα Ὀν Το θη- 

4οτ: ἐπεὶ Χριστὸς κεφαλή ἐστι τῆς ἐκκλησίας. Οὐ 1 Θοἰοπαῖν Πα5: οἵ 

τῆς τὐλοίο στ ἢ. 

19. Οπι. εὐδόκησεν. 

20. Οηι. δι’ αὐτοῦ 25, Β.ἾΕΟΙ, εἰς. 

ΠῚ 9. ὙΡ ΞΞ 152; Ρ' 15: 

ὃ. Χριστόν) ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 

11. τοῦ σώματος τῆς σαρκὸς ἰ5 ἰταηϑ᾽αΐοα 5. {{ 1 ννοῖο -- τῆς σαρκὸς 

τοῦ σώματος. 

12. πίστεως τῆς ἐνεργείας] πίστεως καὶ τῆς ἐνεργ. 

᾿ ΤΠ Έ5561: 1ν- 172-18 ΞΞ δ΄, ΡΡ- 77: 78. 

14. τοῦ ᾿Ιησοῦ] τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ἩΘΡΣ. . 1-12 ΞΞ.:23,) ῬΡ. 22, 23. 

ι. πολυτρόπως] κ-ϑτ νὸς οο.59; νΠαΐ ἴ5. καϑιόρ ΡΙΌΡΔΡΙν δὴ 

οὐΓΠορτΑΡ σα] νατίαηΐξ [ογΓ καθ τ, 

3... δόξης] -- τοῦ πατρὸς (ποῖ ἴῃ Τἰδοποπάοτ). [ φέρων -- ὐλϑ. [} 

καθαρισμὸν] ρ΄. καὶ. ᾿ ἁμαρτιῶν) -- ἡμῶν 1) ΕἾἾΚῚ, 

5. ποτε τῶν ἀγγέλων] τῶν ἀγγέλων ποτέ, 1) ΕἾ ογτ. εἴς. 

7. ἀγγέλους (195)] - αὐτοῦ, ΕΝ, [πυρὸς φλόγα] ρΡοΥπαρβ πῦρ 

φλέγον. 

8. υἱόν] Ὁ ὭΞοτ ας 5αγ5 Πα. [τοῦ αἰῶνος] ἰ5. ποῖ ἐγαῃϑαϊοά, Βυΐ 

τὐϑοτ ἡηιελ 5 σἴνθη ἰηϑίθδα οὐ 1{. 1 οπη. καὶ, 5 ΕἾ ΈΚΤ, εἴς. || αὐτοῦ] 

ΠΟΙΓΠοΥ αὐτοῦ, ποῖ σοῦ, ΟὨἱγν τῆς βασιλείας. 

12. ἑλίξεις (ΤΊβοἢ. ἀλλάξεις] λ-ισυ δι; νν μα ἄθο5 τΠϊ5 το ἢ ἔποῖὶ 

ἄοβὲ ἴακε οὔ ἐἰαγάοι (συσκοτάσεις Ὁ) ᾿ καὶ ἀλλαγήσονται πναστάλ 

τδιτέπ -- [οὐ {πὸ εἴπ ἴο σοπηο; ἃ νΟΙῪ ἔτος γα ηϑ᾽αἰίοη, 

ΤΙ. 11Ξ.8.ΞΞ (2) τὰ; Ὁ. 14: ΞΞι δ) δι: Ρρ. ἀπὸ: 110: 

Τῆς ἔννο [ΟΥΠ15 οὐ {Π15 [οχὲ αὐ Πα ν ΑΠΠ|κ6 ; θοΙἢ Πανα {ΠῸ6 Ομ βϑίοη ἴῃ 

Ὁ. 13. ἀη4 ΒοΟΙΠ ἰτγαμϑίαϊς ἐπιλαμβάνεται ὈΥ »δδνω. δ Ξρὰ (οἵ τϑδι.σ): 

ΠΟνογΓΠ6]655 Ποῦ ἀγὸ αἶθὸ Πού ναγαϊ!οη5. ΜΠ] ἢ ρύονα παΐ θαοῇ ἰεχί 

μὰ5 ἃ αἰϊβίογοης οὐἱρίη; 56 »βῶπδ Ὁ. 14. ἃΠ4 νΞοῆδι», »δὸν» ἀπ] τϑὸι Ξὸ 

Ξ- ἀπαγγελῶ ἴῃ τ΄. 12, Βιιξ 5111 πούς «οδιλλιο ἀπα «ρα πιλῖπν.. 



ΟΕΚΙΤΙΓΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. ΙΧ ΧΊΙ 

12. ἐν μέσῳ] ργ. καὶ. 
13. αὖ οἵη. ἔτοπιὶ {πῸ ἢγϑὲ καὶ πάλιν ἴο {π6 ββοοηά. 

14. τῶν αὐτῶν] α ὦ -- παθημάτων, 1 ΕΠ", Επ5., ΤΠροαι., Ηἰοτ. 

Τα τ ὙΡ ΞΞ ΙΝ εἰς ῬΡῚ 124..15; - (Ὁ) ὃ; ῬΡ. 120, 121. 

ΤΠοτο ἀγα [ενν νατίαηΐθ θοΐννοθη {ΠῸ ἴννο [Θ550η5, γεῖ 5668 ᾧ. 14: 

α τών ΣῊΝ ,.Χ, ὁ τσ οαρ. τ τ Ω οδιαυξ, 

ὦ οδυξο οἷϑας.. 

11. μελλόντων] γενομένων, Β]) ὅγι. εἴο. 
12. ἅγια] -- τῶν ἁγίων, ἴογΥ ννῃϊο ἢ δαάϊτίοη ΤΙΒοΠποηουῇ. ατιοίο5 

οηἱν Ρ. 

14. αἰωνίου] ἁγίου, δ ἿΡ εἴς. [[ ἃ οπι. ἔργων. 

15. κληρονομίας] α - “ητε)ι. 

Ν᾿ ΤΟ Ξ 25. ΞΞ (ἢ τ: ΡΡ' 15, τό: ΞΞ (δὲ 85, ΞΡ. -"21, 122: 

ννε Ππᾶνὲ ἀσαΐῃ βοπο αἰ Πογθησο5 οἵ {γα πϑ]ατοη πα οἵ τοχῇ; 566 

οσοτί ϑαλτν ἀπ ϑαδλιί ΟΣ τ. 25. Δη6 (οΓ {πε βεοοηά 

κΚίη4) ὦ. τὸ αἃ τσ οὐϑαυῦ, ὦ ΟΔΡΩΩ.Σ. 

19. Ἰησοῦ] ἃ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

22. καρδίας απ 23. σῶμα] α ὦ -Ἐ οἱ" (ἡμῶν) πὰ ρ]τγα] [ον σῶμα. 
23. γὰρ] α ὦ -- ὁ θεὸς, ποῖ ἴῃ ΤΙΒοΠοη οτί, 

25. παρακαλοῦντες] - ἑαυτοὺς, 17, 47 εἴς. 5'γγ. 

ΣΧ , 32. 28. ΞΞ 10, Ρ: Τὸ: 

32. (ἡμέρας] -- ὑμῶν).  οπι. παθημάτων, ποῖ ἴῃ ΤΊΒΟΠοποτί. 

34. ὕπαρξιν] -- ἐν οὐρανοῖς, δ 1). Ε; εἴο. ὅγε. Αὐπ|. 

37. Οπι. ἥξει. 
δ πη μοῦ] ΕΚ Θυῖ. ΘῸρ; Εἰς; 

ΧΙ, 22. 40 ΞΞ 20, ΡΡ. 1Ὁ,. ΖΘ. 

32. Βαράκ] 35, 5ἷς. [|| οπι. Δαυείδ τε. 

33, στόματα] στόμα, ἸΞτἘ͵ 

37. ἐπειράσθησαν, ἐπρίσθησαν] ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, 5 δ ε5ι- 

ςο-ΗΠοστε ἴῃ πιαῖρ. [0 μηλωταῖς} καὶ. [οπι. ὑστερούμενοι (ποΐῖ ἴῃ 

ΤΙΒοΠποηου). 

38, Οπὶ. καὶ σπηλαίοις (ποῖ ἴῃ ΤΊΒΟΠΟΠοΥ[). 

5. 1.. 
2 



Ιχχῖν ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. 

1: Τῆι. 71. 12:-.-,6.:ΞΞ 21; ΡΡ. 20; 21: 

14: Οη. πρὸς σὲ, ἘξΙ(ξ’ 6 εἴς. 

ι5. ἐκκλησία] -- ἁγία, ποῖ ἴῃ ΤΊδοἢ. 

ι6. ὁμολογουμένως] ὁμολογοῦμεν ὡς, Ὁ 5. 1π6 ΟὨΪΥ ΔΟΓΠΟΥΙΥ 

[ογ΄ τΠῖ5. ᾿πτογοϑείηρ τεαάίηρ ἴῃ Τἰβοποπάοτγί. 

2 ΠΙπὶ. 1. 16Ξ-Ξ- 1 ΤΟ ΞΞ 22, ῬΡε 21;.22: 

ι6. Ὀνησιφόρου] οοανιϑιαδτί, 

ι8. Οπι. εὑρεῖν ἔλεος. ὅσα] Ἔ μοι, 31, 37 (οἵ. 5γ717.) εἴς. Ροϑβὲ 

διηκόνησεν. 

11. τ. ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ] οἵ οἷ Τιογ [6515 ΟΠγῖβί. 

3, συνκακοπάθησον] λον δι -- σὺ κακοπάθησον, οἴ. (5). ϑγτΡ, 

7. λέγω] -Ἐ σοι. 

ὃ, Οπι. μου, ποῖ ἴῃ Τίδςοἢ. 

9. κακοπαθῶ]) »Ξαλδνϑῦ, Ππονν σα νγα δχρίαίη (Ϊ5 Ὁ 

το. ἐκλεκτούς] Ἐ μου, αἱ ἰεα5ῖ σοἄθχ ,ἴμϑλϑ. [ αἰωνίου] οὐρανίου : 

[οὐ [Π15 πὸ ατροὶς Μ8. ἰ5 τηθπιοηθα Ὀγν Τιβοποηογί, οαἱν ἔ νρ 5υγΡ Ὲ ΔΥΠη. 

Δοῖἢ. 

ΠΕ ΤΙ τ τ ΞΞ 7. Ὁ: 39) 

11. σωτήριος) σωτῆρος ᾿ξ, οἴ. ΕᾺ νῷ οορ. 
15. θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾽1. Χ.] θεοῦ διὰ κυρίου καὶ σωτῆρος 

ἡ: Ἢ Χ: 

ΤΠοῖο ἴ5. πὸ ατροὶς οὐ οἴου δα ποῦν αποῖο Ὀν Τιβοποπάοσγῇ ἴον {ΠῸ 

ΘΡ 51165 οὔ 5: Ῥαΐ], νν ἢ νυν ῃΐο ἢ ἘΠ|5 ϑυγοτ-ασθοῖκ Τιθοιοπαῦν ὐνοι]α ἀρύος 1η 

411 ραβϑᾶσοβ; θαξ 1 15. ννουτῃ ννΠ1|ὸ ἴο οὔϑοῦνα πον Γεθ ητΠν ἰΕ ἀοα5 850 

χν ἢ τπς τοοϊς-Τ ατίη οοάϊοε5 ΕΓ οἡ ἴῃς οἠα Παηά, ἀπ νυν ἴῃς ϑυτίας 

νοῖϑίοηϑ οἡ ἴῃ οἴπου. Ενρθηῃ δ1ο}} ἃ βδίπρι αν αν βίο 45 ὁμολογοῦμεν ὡς 

ι Τίπι. {Π|. τό, [ῸΓ ΜΠ Ϊοῃ πὸ [οϑεϊπηοην Πᾶ5 νοΐ Ῥοοη αποίςά, οχοθρί {Παΐ 

οἵ ςοὐ. 6], ἰ5. πον υνἱ[ποϑϑο ἰοῦ ΌΚ οὐ [,δοἰϊίοπαύν. Απαᾶ 5. {πεῦα 

πο ατεοκ Μ8. νηΐ τες οὐρανίου 2 Τίτη. ἰϊ. τοῦ [ΤῈ ννοι] τθα}}ν θα 
νοσἢ ν Π1]|ς [Ὸγ {Π6 οὐἰτῖος οἵ τῆς Νονν Τ᾽ οϑίαπιοηξ ἴο ρᾶν τπογα αἰζθπίϊοη ἴο 

τς ϑεοινίςο- Βοοῖκ5, ἴ.6., ἴο τῇς. οἤῆοῖαὶ ἰοχίβ οἵ {πὸ αἰ ογεηε. Ὀγάποῆα5. οἵ 

τῆς. ΟΠτβίίαη. ΟΠαΓΟΗ. 



ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΒ. Ιχχν 

Ι͂η {πῸ ρτοσοθάϊηρ Νοίθϑ {πΠῸ αἰτοπίίοη οἵ {ΠῸ τθαάου πὰς Ῥθθη σα] θά 

οὐΪν ἴο {Π6 1 πρι 5.104] ἀπ6] ΒΙΡ]1ΟΑ] Το γοϑΈ ννΠ]ο ἢ αἰΐαοποβ ἴο {πὸ ργοϑθηΐ 

ΡαΡ]σαϊίοη. [15 ἱπηρογίαησε ἴον {πὸ Τὐταγρῖσαὶ σε θηΐ νν1}] ἀρρθαῦ [ᾺΓῸΠῚ 

1ῃς ἴαςξ {παῖ ἴ{ 15. 1π6 σεν Μγοΐ ϑγτίας 1 θοιϊοηαύν σοηΐαϊηΐηρ [Π6 1, Θϑθοηβ5 

ἔτοπὴ πῸ ΟἹα Ταβίαπιθης ἀπ {πὸ “ΑΡΟΒΕ16 ἢ ὑν πο ἢ ἀΡΡΘαῖβ ἴῃ ρτίηΐ. 

Ι͂ὴ {πΠ6 βρη ννοῦκ οὐ {πὸ Μίασλογη 7, 11 ρῖες Ῥυ ὈΠ5Π6 4 ἰασὲ γϑαγ 

αἵ τπῸ (Ἰαεπάοη Ῥγοββ ὃν Ε. Ε. ΒΕΙΘΗΤΜΑΝ ἴῃς δαΐποῦ βαγα, νΠΟΓΟ 

6 σοπηθβ ἴο 5ρθὰκ οἡ ἴπῸὶ' ϑυτγίας Τθοϊ πάτο οὐ ἴπεῈ γχγίαη τἰΐα 

(6: Ἰτὺ: 

“ΤΗς Τιδοιἰοπαγίοβ, οὐ νυ ϊο ἢ {πού ἀρροαῦ ἴο 6 ἔννο οὐἵ᾽ ΠΊοΙΟ 

ΔΥΓΑΠΡπηΘηΐ5, Πᾶνα Ῥθοη ΠοΙΓΠοΥ ΡΠ ]5Π6 4 ποῦ ϑἐμπα θα σου ρΡ]οἴοϊν. 

νηρμῖ, (αἰαὶ, 9.7 577. 7755. ἐπ δγῖϊ. 27. Το. 1870, Ρρ. 155--7, 

τἀΡιυ]αΐθ5 {πῸὸὶ Τ θοιίοηβ. ἔτοπλ {πΠς ΟἹ Τοβίαπχθηξς ἀπ τ(ῃς Ραμ] πα 

ἘΡΙΒΈ165. ογ ϑιυηάανθ ἀηα] [δϑεϊνα!α δοσογάϊησ ἴο {πὸ αὐγαηροπιθηΐ 

οἵ Αἰμαπαϑβῖι5 οἵ Απείοοῃ (087-103), τῸπὶ “4 ἷα. 12130. (Δ... ΤΟΟΟλ. 

αν Τῆς. 77ίρσαίο διγγίασιηι [Ἰλοπιαο 1843. [0].] σίνος. ἴῃς ΑΡροβίϊος. ἀπὰ 

(αοβρεὶβ. ἴῃ (δύβῃιηΐ ἀη ϑυτίας. ΠῸπῚ Μαιηάν ΤἬισάαν ἴο Τιονν 

δυηάαγν, ΔΠ4 ἴΠῸ (ο5Ρ615 ἴῃ (ὐαυβῃιιηΐ [ογ πο [Θϑεϊναῖβ. οἵ {πὸ γϑαν." 

ΒΕ {πῸ ργαϑαπί 1 δοϊοηαγν Ὀοοηρθ ἴο ἴῃς δκγεαρέϊηιε το. Οἡ {πὸ 

Τ οςοπαγθ5. οὐ {Π|5 Ὀγάποῃ {Π6 δαί Ποῦ νντιΐοβ, Ρ. ΙΧ χα χνί: 

“(1) Τῇς ᾿Αναγνώσεις οὐ ἀναγνώσματα, ἴῃ Ο]4 Τεσίαπτοηξ ᾿Θοίοἢ5 

Οὗ 1Π6 αἰνίπα οἴῆςο, ννεύα ρυπίθα βοραγαΐοὶν ἢ ἐπ Ρργοροῦ προκείμενα 

ἴη Βιβλίον λεγόμενον ᾿Αναγνωστικὸν περιέχον πάντα τὰ ἀναγνώσματα 

τὰ ἐν τοῖς ἑσπερινοῖς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ τά τε εὑρισκόμενα ἐν τοῖς 

βιβλίοις τῶν δώδεκα μηνῶν καὶ τὰ ἐν τῷ τριωδίῳ καὶ ἐν τῷ 

πεντηκοσταρίῳ, Νεηΐσα 1505-6. ΤΗΪΒ πὰς ποῖ ἀρραγθπν θθθη οἰΐζοη 

γορυηΐοα, 1{ αἵ 411. ὙΠ Ἰδοϊίοηβ 4ὸ ποῖ Ῥεϊοηρ ἴο {πὸ ᾿ἰτπτρν 

ΟΧΟΘρΡΕ ἴῃ [οηΐ, νπθη ἴῃ ἴννο 1 θοίΐοηβ οἵ {πα [ογα] ἑσπερινός, 

[τοπῇ (αεπθϑίθ 8η4 ΡῬγονοῦθβ γοϑρθοίίνοίν, θθσοπις οἡ δ ποβήανβ8 

Δ η4 ΕτΙαν8 {ΠῸ Ἰαοίίοηβ οὐ [ῃς Ῥγοθαποιίῆςα, ὙὍΠον αἵὸ σοηίαϊποῖ 
ἴῃ {πὸ Τριώδιον. 

(2) Το ᾿Απόστολος οΥἦ ἸΤραξαπόστολος, σοπίαϊηΐηρ {πὸ ΑΡΟΒΈ]ο5 
(ϑὲ Ῥα}}) «πὰ {πῃ ἰθοϊίοηβ Ποπὶ ἴπῸ Αοἴβ ϑιθϑειςαϊοα [ῸγΓ {πς 

ΔΡοβέ!ο5 ἴῃ Εδϑβίοσγιβ, ννὰ5. ρυϊπίς αἱ Νοηΐος ἴῃ 1550 ἀπα [το τοΠΕν 

βίηποθ. [}ἢ β8οπὶ θαϊτοηβ αἵ ἰθαϑί ἔπ ρίόοροι προκείμενα απα Δ]]ο]ιἴα5 
αὐτο δα βά." 

Τῆς οἴμοῦ ΠΠπιγρῖσαὶ ΒΟΟΚ5. αὐ (3) ἴπῸ θεῖον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, 

σοηΐαίπίηρ {ΠῸ (ἀοβρεὶβ ἴογ {πῸ γϑαγ ἀπ (4) πε Εὐαγγελιστάριον οἵ 



Ιχχνὶ ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 

ἴα 0]6 οἵ ϑιιπήαν (οβροὶβ ἴου {πὸ νϑαῦ; {Π|58. 15. ἀρροηάθα ἴο τηοάογη 

οαϊοη5. οὗἩ τῆς ᾿ ὐαγγέλιον, 6.5. Ν᾽ αηΐος 1872. “Τῆς ᾿ἰαΐου οαἀϊτίοηϑ. ἱποιά ας 

[Πς ΑΡροβίϊος ἴῃ ἴῃς [Δ0]16.᾿ 
ΤΠ 016 οἵ 1, βοζίοηβ 5. ρίνοη ἴῃ ΘΠ απ ΟΠοοίπαπι, 7)2ε΄. οὗ 

Οὐγίδέϊατι “ΑΙ γι{]φιέϊες, 5. ν. Τ.Θοτοπαῦν, ΡΡ. 955-9; πα ἴῃ ϑογίνοπου, 7,η770- 

εἰμείϊογι, 1. 80-80 (8ε6. ἄθονϑ, Ρ. Χῖχ). 

«ΟἹ ἐλε Π7αὐῥίε δγγίας οὐἱν ἴπ6 (αοβροὶ Τιθοϊοπαῦν Ππὰ5. θθθη ΡαὉ- 

᾿ΠΙ5Π 6 ὁ (ὴ Τιαραγάο 5 δ,φἠοίλχεσα 5. γγίαεα); “ἴῃς (ἀοβρ6 15. αὔὸ ἀρυ]!αϊοα 

[τοπὶ Βοά]. ἤατυξ. κα ἴῃ Ῥανπο- ἢ, Οαλαΐ, εοαα. .5..γ.. ὀϊῥ, δοαϊ. ες. 

114-29." 

ΤΠι5 ίαγ Βερῃπηδηῃ. 

ν ε πᾶνε {πεγοίογα ὄνοῦν γθάβθοη ἴο ταροαΐ οὐγ ἔπη Κ5 ἴο ἴῃς Ἰδαῖος 

ψν πόθος Ζθα] δη Κηον]θαρο ρύεϑοηΐ. τ5. νὰ (ΠῸ ἐοὔζο φηγίηεοῤς οἵ 115 

Τιξοττοηαῦν ἀη6] νν1}} βοοη οῖνο τι ἃ Γοποννοα οαϊίοη οἵ {ΠπῸ “αηε α 7 1171 

ἽΠ]Πεγ σον), 1 71247)1. 

ἘΒ. ΝΒ ΤΕΣ 



(ςἰθιϑυ τις 

ΙΝ {Π6 [Ο]]οννηρ ᾿158 1 Πᾶνα μι ἄοννη {πὸ ννογ 5. οχϑοῖν ἂ5 ἔπον βἴδηα 

ἴῃ ἴῃς τοχί, νυν οὐ νἱΠποῖ ργοποπλῖηα] ϑυΠῆχοβ, θυ 5. ἴπθϑο αγὸ ποῖ 

αἰννανϑ ἘΧΡΥ ϑϑοα ἴῃ τοῖο, 1 Πανο, οχοαδρέ ἴῃ 50Π16 5ρ6οῖα] σαβ865, σίνθη {ΠῸ 

σοΥγΓοϑροηϊηρ αὔδα ννογὰ οἵ ἔπε ϑερειπαρσιπε οὐ ἔπ Νοὸνν Τοβίαπιθηΐ, ἴῃ 

1πΠ6 ἢγϑί Ρούβοῃ 5ίπρι αν ᾿πα]σαίνο ργθϑθηΐ οἵ νεῦθρβ, ποπηϊηδίίνα οἰ ΠρΊ]αΓ 

οἵ ποιιη8, 4η4 ποπηϊπαῖῖνα 5 Πσι]ΑΥ πηαβοι!ηθ. οἱ δα]θοίίνοβ, δάνογθιαὶ 

ἜΧΡΥ͂οβϑίοηβ θείηρ ρίνθη ἴῃ [1]. [ἢ ἃ ἴονν ἰηβίαηοθβ {ῃς ϑυτίας 15. γαῖπου 

ἴο θὲ ἸΙοοκβά οἢ ἃ8 ἃ ναῦίϊαπί γοδήίηρ Πλη ἃ5. ἃ {γαπϑίαϊίοη, πα ἴῃ βιιο ἢ 

σα565 1 Πᾶνα δποϊοβοα {πὸ αὐθοῖς νου ἴῃ Ὀγδοϊκεῖθ. Αϑ [Ὰγ ἂϑ. ρΡοββίθ!ς 1 

Πᾶνα ἰηἸσαΐε {Π6 τοοίβ οἵ {πὸ ννογβ, θυ νυ ποῦο πὸ ϑυτίας γοοῖ ἴ5. Κποόννη, 

Ι Πανο ϑοπιοίπηε5. Δ466] ἃ σορσπαΐς ΠΟΡτον οὐ Ασαθὶς τνογὰ ἴῃ Ὀγδοϊκεῖϑ. 

Μν ἢιϑβὲ ἰΙἄθα ννὰ5 ἴο σίνε ἃ |ἰϑῖ οἵ ϑιοῃ ννογάς. οὐΪν ἂἃ5 αἵ ποῖ ἴο μὲ 

[ουπα ἴῃ Ῥάνπα ΘΠ} Π᾿5 7  εσατιγης δγζίασις (ΟΧίοτγά, 1870), Βπξ ἴῃ ἀοίοτ- 

ποθ ἴο ἴπῸ ορίηίοη οἵ Πὴ΄ Ναβίϊς, ἴο πο 1 δπὶ ἱπάθθίθα [Ὸγ πλιο} 

νδἰια }]6 αϑϑίϑίαηοθ, 1 Πᾶνα ἱπο] 66] βοπα οἵ ἔποβο, {πὸ 7 εσατγμς Ὀοῖηρ 

θαονοπα {Ππ86 τϑδοῇ οὗ πιᾶην βἰπαθηΐβ, θὰΕ 1 ἐγιιϑὲ {Ππαΐ ποηθ ἀτὰ οπηϊ τε 

νΠΙΟἢ σαηποΐῖ 6 ἰοιιπα ἴη {ΠῸ τπιϑιι8] αϊοςοπαγίοϑ. 1 Πᾶνα ἱπαϊςαΐςα {ΠῸ 

ΡΙ γα] ΟἾΪν ὑνΠούα ἰΈ ἰ5. ποῖ ρογίθοι ν ορνίοιιβ οἰπογινίβθο. ὙΠ ἴογπιὶ οἵ 

Ραγ ΟΡ] 65, ργθξογιθ, απα ἱπηρογαξίνο νος Πὰς ἃ γοα Ὀεΐννοθη {Π6 βθοοης 

ΔΠ6 {Π|Γ γα σα 5. 15. 50. σΟΠΊΠΊΟη ἃ [δαΐιγε οὐ {Πἰ5. αἴαϊεςῖ {παὶ 1 Πᾶνα 

σίνεη ἔδυν ἘΧΑΠΊΡΙ65. οἵ [{. 

τ΄ 

ὐϑπ ΗΕΡ. 1. 1 -- τρόπος (ρΓΟΡΑΡΙν -- κατ) (ρ..29) 

πότ Κοπι. 12. 4. μέλος (ΟΡ. 46). 

τσ αῖττε (Ρ 1525} 10}: 

τ δσ5 «. τττ [5. 50. 5. οὖς (οἵ. 48. 8) (Ρ. 113). « Θεραλοττ 

15:5. ς΄ {0.36} 



ΙΧΧΧΤΙ 

.- 

δι 

το 

οοδττ 

ΟΙΟΒΒΘΑΚΝΥ. 

τυ τστ Ρ]. 706] 2. 24. ἅλως (Ρ. 50). 

ωαιτοι νι λοτί Ρ. 77, 1. 5. (εὐλογημένος). 

τπάϑναο [Ι5. 40. 15. ζυγός (Ρ. ο7). 

-. οὐ». ΠΡ. ]1. 2. ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν (. 22). 

πϊαλ ἀεη.19.17. εἰς τὰ ὀπίσω (Ρ. 102). « αὐὐτοοτελ 

15. 42. 17 (Ρ. 47). »ποαῖανλ 7οεὶ 2. 3. ὄπισθεν (Ρ. 43). 

.« ααιἴαονλ Ῥοιυῖ. 11. 4. ὀπίσω (ρ. 52). εὐοῖϊα» 

Ὀειί. 11. τ6. ἕτερος (ρ. 54. « ἴδω 15. 44. ς (ρ. 38). 

τοῦτ οτί ΗΕςΡ. 11. 34, 35. ἀλλότριος, ἄλλος. τ΄. 36, 

ἕτερος (Ρ. 20). τόδι ἱστῷ Του. 13. 9. ἐπ᾽ ἐσχάτῳ 

(Ρ. 72). 

Δλιοοέ αεη. 2. τι. Εὐειλάτ (Ρ. 84) 

πάλι 15. 36. 6. ἔλαφος Γ(Ρ. 36). 

λον Βοῃ. 12. 6, 7, 8. εἴτε (Ρ. 50). 

« αλαλιδν Τοιῖ. 14. 5. φώγω (ρ. 73). δλαντῦ αδη. 2. 9. 

βρῶσις (ρ.83. τέυλα ἃ ϑο 70] 1. 16. βρῶμα (ρ. 42). 

λα. Κοπι. 14. τς (Ρ. 41. τόδιλαλτο ᾿ (ον. 

10. 5 (0.80): 

οσνλ τ Ἐρῃι. 2. το. ξένος (Ρ. 9). 

οἷδιέ 19.01.5. ἀροτηῤ (Ρ. 1ΟΛ): 

αϑαλτέ ΗΘ. 10. 25. ἔθος (Ρ. 122) ΞΞ οϑλε (Ρ. 16}. 

τξουτό 100 17. 14. μήτηρ (Ρ. 57). 

ϑθοπ ἄἀδη.θ. 15. πῆχυς (Ρ. ὃ0). 

αλϑοοοῶ. ἴτοπι. 9. 31 (πίστις) (Ρ. 5). 

« οἵαξαυ. 0ε] 2. 17. ἐρῶ (Ρ. 45). τ Ξοδιττ [5. 52. τς -- 

τ Ξοτεόντε (ρ. 110). 

οἴ Ρ5. 17. 20. πρόβατον (Ρ. 51). 

πδιοοὸν [Ις. 35. το. στεναγμός (ρΡ. 37); »δυδιλδοὸν αεη. 

3. τ6 Ο᾿. 86). 

οὐ ἄτη. 19. 3. παραβιάζομαι (Ρ. 100) 



.«ϑ τ 

ἵς τί 

“οἵττ' 

τ 

τ διττ 

ΘΙ ΌΒΒΔΕΥ. ᾿ΣΙΣ 

τδιαωτ 106] 1. 14. θεραπεία (Ρ. 42). 

«οδνδ αλ οοτό 7Τοπδῆ 8. 6. στολή (Ρ. 129). 

τι αλοτ ρ]. οἵ τύ δια δωσε Ποῖ. 11. 20. φλιά (Ρ. 54) 

πιοοιῦροττ 15. 11. 8. ἀσπίς (Ρ. 32). 

πτοοτ [5. 42. γ. δεσμός (Ρ. 57). 

οϑοτολιιῦτί (α]αιίαηβ 4. 2. ἐπίτροπος (Ρ. 34). 

πρόσωπον (Ρ. 103). 

« οςὐδιας, τό Ηγπιη, (ἰπτεγοθβϑίοη) (πείθω) (ρ. 136, 1. 3). 

τ λ [5.9. 20 (ϑιρογῆμποιι5) (Ρ. 28); ἀεη. 19. 28. ἐπὶ 

»οὰ αεη. 19. 25. (το); ἀεη"8: 

11. τὸ πρός (Ρ. 93). 

οἷς τί Ῥτον. 1. 18. θησαυρίζω (ρ. 104}. 

τ διαλοτί Ρ. 70, 1. τὸ (ἀκολουθία). 

« αὐτο 15. 86. 1. κρίνον (Ρ. 36). 

““ῳὐτοτ ΠΡ. 10. 2ο. ὁδός (Ρ. 15). 

πουϊπ Ἑρμπεβίαπϑ 2. 2. ἀήρ (Ρ. 8). 

οὐ ὐδιοατοτε 706] 1. 17. φάτνη (Ρ. 432). 

ποτ 2 Τίηι. 2. 6. γεωργός (. 21). 

τπάλτο Ἐρῇῃ. 8. τι8. μῆκος (Ρ. 10). 

ὩΦΟῚ διατοτ 

πΕ 

(Ρ. 119). 

2 (οΥ. 6. 6. μακροθυμία (Ρ. 44). 

νλ 15. 68. 3. εἷς..-- 

(Ρ: 122): 

15. 8. 22. κάτω (Ρ. 26). 

τῶν τσ Ῥόα]πὶ 87. 6. κατώτατος 

« αν. Ἰοὸι 15. 8. 14. συναντάω (Ρ. 25). 

τάσοτόο. (ουπάαξίοη (ΝΣ οὐ!) (ἴπς 4, Ρ. 137). «Δεοαασ τ 

διχισ τε ΗΠ ΟΡ. 1. το. θεμελιόω 

τόδι. τ΄ 
Ερῃ. 2. 2ο. θεμέλιον (Ρ. 9). 

(Ρ. 23. ᾿ὐπυσόνξο Ἐρῃ. 8. 18. (Ρ. 10). 

Εχοάιι5 11. 2 (δῦ) (Ὁ. 68). 

τόϑασι το 6]. 4. 4. χρόνος (. 34). 

τ διτ. (δ]. 4. 4. γυνή (Ρ. 34) 

« τ διό. [Ι5. 44. γ. ἔρχομαι (ρΡ. 38). 

Εχ. 10. 4. ἐπάγω (Ρ. 05). 



᾿πχὸς ΟΙΟΘΛΚΥ. 

ΖΞ. 

"23 Ριον. 9. 1. οἶκος (Ρ. ο6). 

ὦ  Κ 3) σα 5. ὅ8. 3. μαλακία (Ρ. 117). 

πάσα ΗεΡ.11.34. ἀσθένεια (ρΡ. 20). « οεηδιχ α3 0]. 

Νοπηδη5 16. 1. ἀσθένημα (Ρ. 41). 

“αν πα 6α!. 8. 24. παιδαγωγός (Ρ. 33). 

2159 « Δοῖ9 Κοη.ὅ. 4. δοκιμή (Ρ. 2. τπτάϑα.-ο..99 ἀπ|6ὲ5 

1. 3. δοκίμιον (Ρ. 34). 

Ὡς «οὀναωςωσοτε [10}. 1.5. ἀπαύγασμα (ρ. 22). 

« 45 ΠΡΟΣ δὼ Ποηι. 1. 3. Δαυείδ (ρ. 16). τε »ὁν.9 [06] 2. 

9. οἰκία (Ρ. 44). διαλς, δι. Ὁ π τδι..9 15. 60. 7. 

οἶκος τῆς προσευχῆς μου (Ρ. 124}. 

« αλὸδιι.-..59 ὧὡ" [5.42. 23. ἐν ὑμῖν (Ρ. 47). 

ααῷ 2 Τίπι. 2. γ. σύνεσις (ρ. 21). »δια-λλα.-5 15. 

10:13: (Ρ: .20ὴ. π.. λα. πὴ τ (οΥ. 1. το. συνετός 

(Ρ. 115}. 

9 τόγ9 15.10.2. ἁρπαγὴ (Ρ. 29). τό 155 ΡΙ. 15. 10: Ὁ: 

σκῦλον (Ρ. 29). τέδινυὥ ΠΟΡ. 10. 34. ἁρπαγή (Ρ. 10). 

“δ 1.9 δον 06] 2. 13. διαῤῥήγνυμι (ρ. 45). ον 

(τάν. τα) ΠΡ. 11. 38. ὄρος (ρ. 20). 

-αϑ τλαὔ Ι|0ε] 2. 12. κλαυθμός (Ρ. 45). 

τ.. τταλῷ (Οἱ. 1. 15. πρωτότοκος (Ρ. 12). 

τι... ρ]. [5.10. 14. ὠόν (ἅ,8,.9.) (Ρ. 30). 

λοι. « αΑ9ϑ αβϑοῦ (ο].2. 8. βλέπω (Ρ. 13). 

-λϑ -ἰὐλαδ- ΗΕΡ. 1.11. παλαιόω (Ρ. 23). 

τλναὶϑ ᾷοη. 18. 1. δρῦς (. οϑ). 

τλκ.5 »ϑδιὸν 106] 8. 2ο. κατοικέω (ρ. 05). 

ρα αξολρ ἘΡρῃ. 2. 7. χρηστότης (Ρ. 8). ὍσΔ.οοα.5 [ἴ5. 

85. 1. εὐφραίνω (ρ. 36). »Ξϑαϑα. 9 [06] 2. 21 (Ρ. 49). 

Ξοαϑῦ 706] 2. 23 (Ρ. 40. ρα 15, 86. το. εὐφρο- 

σύνη (Ρ. 37). 



αἸΙΟΘΘΑΚΥ. ΙΧΧΧΙ 

τοῦ 9 « τοῦ ἘΕρῃ. 2. 3. σάρξ (ρ. 8). 

τα 2 .Τίπηι. 2. 8. εὐαγγέλιον (ρΡ. 21). 

-..5 5 1 (οὐ. 1. 2ο. συζητητῆς (Ρ. 115). 

ἀβξϑα λιν Βοπι. 8. 7. ἔχθρα (ρ. 4. τόδιαξαυιϑσ διν5 

Ἐρῆῇ. 2. 16 (Ρ. 9). 

οϑπ ρος Ὀ]. 15: 5517: ὅχος (Ρ: 37}. -ςΞ Ρ]. 15. 83. 7 

(Ρ. 37). 
« οὐὐν.. α.5 100 21. 17. λύχνος (Ρ. 74). 

τη « ἴαα ρ]. 15. 60. 6. ἀγέλη (ρ. 14. τέδιτα. ἡ. ρ]. 

Τοεὶ 1. τι8. βουκόλιον (Ρ. 42). 

τῷ οἷῷ Ἐρῇ. 1. ς. υἱοθεσία (ρ. 79. τέδιατ Ὁ ἀδὶ. 

4. τ (ρ. 34. οοἴἸΞ1 6δ]. 4. 6. υἱός (ρ. 34). 

ΝΞ τέλιῷορο Ἐρῃ. 1. 3. εὐλογία (Ρ. 78). δ ῖϑο Ἄθυς 

αεη. 22. 17. εὐλογῶν εὐλογήσω (Ρ. 107). 

« 19 ἀεη.9.4. πλήν (ρ. 94). 

-Ὡὖ 

ΞΝ πόδιν τπάϑαν, Ρ]. 706] 8. 13. ὑπολήνιον (Ρ. 64). 

τξενς τ πι Ρ᾽ 5.9.2. ἀπαιτῶν (Ρ. 27} 

τοῆος. τόδιτασν τπῖασν οι. 18.1,2. τέρας (Ρ. 71). »νδιταξιν, 0]. 

ἘΠ 1 οὐ (ρ:Ὅο). « αδδοῖταν 7061 8.11. μαχητής 

(. 64). 

τι πέλει τῖσν Ρ]. 10} 21. 32. σωρός ()νλ.) (Ρ. 75). 

9 ΟΝ αξιϑαν [|0} 106. 9. ἀνταποκρίνω (Ρ. 56). 

τον .«Οοὖὐὰ [5.01. 2. ἀνταπόδοσις (ρ. 107). [5. 85. 4 ἀντ- 

αποδίδωμι (Ρ. 36. ταν. δ, [Ι5. 68.4 ἀνταπόδοσις 

(0. ΤΙΘ: ψρτῸς: 7ογοηλίδῃ 11. 2ο. ἐκδίκησις (Ρ. 121) 

ὯΝ τό ΟοἸ]οκοίδηϑ 1. 13. μεθίστημι (}99-) (Ρ. 12). 

ἀγῖςς οολναν, ΡΙ. 5. 60. 8. νοσσός (Ρ. 124}. 

ΣῈ τς 1 



ΙΧΧΧΙΙ ΟἸΙΟΘΘΑΚΥ. 

λοις τόν Ι5.10. 23. συντέμνω (Ρ. 31). 

« οαὐνὐτονν, διτ (ΟἹ. 2.11. περιτέμνω (Ρ. 13). « οαἴονν, δι 

Πεαῖ. 10. 16 (ρ. 52. ραν, Ὅσο]. 2. 11. περιτομή 

(Ὁ. 13} 

σλοςτας, 100 17. 6. γέλως (Ρ. 56); ιΔόᾶανς ΠΕΡ. 11. 36. 

ἐμπαιγμός (Ρ. 20). 

-ὰνΐς () νγανεβ (πε 2, ρ. 138). Ὡς Τοηδῇ 2. 4. 

κῦμα (Ρ. 128). 

“ὐτόλαν, Τιῖ5 2. 13. ἐπιφάνεια (Ρ. 30). δέπένλν, διτό 

ΤΙι. 2. 11. ἐπιφαίνω (ρ. 30). πες ΕρΗ. 1. 17. ἀπο- 

κάλυψις (Ρ. 30). 

ΔΝ τῖνιν Κοπι. 8. 27. καύχησις (. 17). εν 

Κοπι. 4. 2. καύχημα (Ρ. 18). 

αν πόιξν ΡΙ. [5.40. 12. νάπη (Ρ. 97). 

ἴξιν πόδας, ἀδεη, 2. 12. ἄνθραξ (ρ. 84. οἷἵαταν, Κοπι. 

19:.20; τὺ. 58). 

ἂς “ΘΝ δὰ 06] 2. 16. παστός (ρ. 45. τόδιαν, [5.61]. 

11. κῆπος (Ρ. 108). τλδὸ ΖεοΠῃ. 9. 15. ὑπερασπίζω 

{Ρ: 70) 

ΞΝ ͵Ξ΄᾿᾿. ἀδη. 18.1. πρός (Ρ. οδ8). 19.1. παρά (Ρ. τοο). 

« ἀιόπιι Αὐἰ51. τὸ {ρ.134).ὄ -Ξπξινὰ 15. 10: 26; 

κατά (Ρ. 31). 

ΟΝ 0} 17.4. κρύπτω (ρ. 56). 

ον, [5.9.1 [παρα(λίαν)] (Ρ. 26). «αϑὰν 706] 2. 17. 

“- 

ὩΝΟ 

πον 
κρηπίς (Ρ. 45). 

ες τόλϑαν Ι|0ε] 2. 22. ἄμπελος (Ρ. 49). 

"ἜδαΝ ἊἋεη. 19. 24. θεῖον (Ρ. 102). 

μόνε « ο΄.» ΔῈΝ Ρ]. 70εὶ 2. 8. βέλος (Ρ. 43. ο,ἿΈΉΝ, Ρϑ, δ4. 21. 

βολίς (Ρ. 1οϑ8). 

τΝ σα, ὅση. 19. 11. παραλύω (Ρ. 101). σα νυνἥΝ {τὸ 

Εχ. 10. 21. ψηλαφητός (Ρ. 67). 



ΦΞΘ 

τ τ 

ποχ 

«οὐ 

ἴοτ 

.Σ.ΟΣ 

παι 

“Ὁ ὙΥῚ 

4. ΥΩ 

.9 31.» 

- ται» Τοεὶ 1. 2ο. ἔρημος 

ΟἸΙΟΘΒΑΚΥ. 

π 

Ἰς: 11. 6. λχλύκος 

τ-ξλα ὥς. τξλαι -ὔϑϑτ Ἐν. 8. 24. κυνόμυια (. 50). 

[5.11.7γ. ἄρκτος 

15. 85. το. 

Ιχχ ΧΙ 

(0 32 

(Ρ. 22} 

καταλαμβάνω (Ρ. 37). 

(. 43); Εν. 8.27 (Ρ. 60). 

Αϑτϑπξο Ρτον. 1. υ. κυβέρνησις (Ρ. 87). τό δια ϑπϑ ρΡ]. 

Μίςδἢ ὅ. 2 (χιλιάς) 

Ἐ151 

'Ξο. οσ(α) 
ΟἹ 

(ρ. 24). 

15: 7 πο έλι (δ᾽ ΖὉ): 

Ῥτον. 1. 9 (χρύσεος) (Ρ. 25). 

ΠΟΘ. 122: ἀπορία (Ρ. 26). πόίοσ 5. 8. 22. 

ἀπορέω (ρ. 26. ς»ΟΑΥ̓ ἴ5. 8. 15. ἀδυνατέω (Ρ. 25). 

ΔΟΟΣ [Ι5. 

-- τότ 

60. ιτι8. ταλαιπωρία (Ρ. 126). 

15. 85. 4. κρίσις (Ρ. 36. πάλι. Σ [|εὑ. 11. 20. 

κρίνων (Ρ. 121). 

οἷ 

διχπ 

15. 61. 3. γενεά (Ρ. 107). 

[5.03.6. καταπατέω (Ρ. 120). ὄδιιχοχ 15. 68. 3. 

καταπατέω (Ρ. 110). 

« οὐ δδπ 

9. 13. καθαρότης 

ΗΒ. 1. 3. καθαρισμός (Ρ. 22. «αΔαΐῦ ΠΙΘΡ. 

ἁγνότης (Ρ. 44). 

ϑοῖδπ 

πέλοχ 

«ΞΔ. τ 

14. αἷμα 

α-Ξχ 

15. 58. 2. 

(ΡΡ: ἵἴϑ,. 120): ἌΞΔῚ 72 (οἵ Ό. 6. 

1 οτ. 11. 25. ἀνάμνησις (Ρ. 100). 

15. 40. 15. κάδος 

ΗΘ. 9. 12. 

(. 14). 

. 
αἷμα 

(Ρ. 97). 

(Ρ: τὸ τύξΞοποτε ΠΡ. 2. 

᾿Ξ ΗδεΡ. 9. 13. (Ρ. 15). 

ῬΠΠΙΡΡίαμϑ 2. 7. μορφή (ΡΡ. 11,112. ΦΞΩἱΙ͂ 

εἶδος (ρρ. 116, 117. «πδιαιξι.Σ 15, ὅ8. 2. 

εἶδος (Ρ. 117). 

τξοτδι 2 πη. ὧ. ἡ: 
, 

νόοξω (Ρ. 21). 



Ιχχχῖν σΙΟΘΘΑΚΥ. 

τά ϑαῦΣ δπὰ (95ἰς) τάξει 15. 9. 14,15. οὐρά (Ρ. 28). 

« τσ [5.43. το. ἀνατέλλω (Ρ. 36). 

δι σ ἀεη. 8. 19. ἱδρώς (. 86). 

τ Εχ. 9. 8. πάσσω (Ρ. 61). 

τάξοοτυ 15. 43. 6. λίψ (ρ. 48); Εκ. 10. 13. νότος (Ρ. 67). 

τλϊπτό ει. 11. 2. βραχίων (Ρ. 52). 

-2 

τόπο -- τ τύτοθ, ς πος --]ς Υς ΤΟΠΔἢ 1. ὃ (Ρ. 127). 

[215] 

[ν.2..15..] 

“ἐς 

τσ. 

αορτό Ἰθεῖὶ. 13. 3. ἐκεῖνο. (Ρ.. 71} 

οοσές. Κοηι. θ. 5. εἰμί (ρ. 3. « οατό τέος 2 (οὐ. 

ὅ. 16. ὥστε (ρ. 6). τ. εαυΐ. 18. ο. εἰμί (Ρ. 72). 

το. Κοη,. 14. 19 (Ρ. 41. "ν᾿ Βοπ,. 15.1 (Ρ. 41). 

τέλο Ρ5. 68. 2. ἰἐλύς (Ρ. 110}. 

π΄. Κοη,. 6. 4. περιπατέω (Ρ. 3). ὅν ἘΞ Ερῃ. 

2. Τὸ {6Ρ. δὴ: 

πάλ Ι|0Ὁ 21. 15. ὠφελία (Ρ. 74). 

« αν.ο--, σοῦ Κοη,. 8. 5 (Ρ. 4). 

ἘΠ 

το 

τϑὶ 

τοι 

-- οἱ 

Δ ΞΟ ὰ Ῥ5. 101. 2. ἀποστρέφω (Ρ. 122. τέδιδαϑ κα 

Ρ]. 700 21. 17. καταστροφὴ (Ρ. 74). 

το Ἐκ. 11. 7. γρύζω (ρ. 60). 

) 

« αϑῷϑε’ο Ἃμ!. 4 4. ἐξαγοράξω (Ρ. 34). 

οϑυθ ΕΡΏἢ. 2. 2. ποτε (ῥ. 8). 

.« τόνον ρι. οἵ πέδον ἄεη. 6. 14. «ἁ«ἁ«γωνος (Ρ. 89). 

« ονὸν ἀεη. 6. 19. τρέφω (ρ. 90. « ἀπιὸν, ἀεη. 

0.20. (Ρ: 99) 



᾽ν 

ΕΟ 

δὲ 

ΕΘ 

.«Δολ 

ὑο τι 

ΘΙ ΟΘΘΑΚΥ. Ιχχχν 

ἀππ,.,,. 05 10. 5. κένέω (ρΡ. 50. « α΄: οοῦ, [6ε] 

2. 1: “σείω (Ρ. 44). ΣΌΣ [9. 10. 14 (Ρ. 30). 

ον πιὸν 15.10.51. ἐξέστη (ρ. 31. )΄ῳὸν τάδπ Ποῖ. 

11. τι8. ἀσάλευτος (Ρ. 564. πόνον ΖοοΠ. 9. 14. σάλος 

(Ρ. σο. τάϑονον Ιοὸῦ 16. 6. κίνησις (Ρ. 56). 

ϑιᾶν». Ι06] 2. Ζ2Ζο. ἐξωθέω (Ρ. 46). 

δι Ι|0ε] 8. το. δίκαιος (ρ. 65). 

"λον Ξ5 ΡΙ. ΟΟΙ. 2. ὃ. στοιχεῖον (Ρ. 13}. ναλονθ ΡΙ. (δὶ. 

4.3 (Ρ. 34) 

σλλιϑο 15. 58. 3. ἄτιμος (Ρ. 117). ΔΑ πιτέ 15. 58. 3: 

ἀτιμάζω (Ρ. 117). Δδαλι Ριον. 9. 7. ἀτιμία (Ρ. 96). 

15. 10. 16. ἀτιμία (Ρ. 30) 2 Ὅοτ. θ. 8. ἀτιμία (ρ. 44). 

“οἴλλι ΖεοΠ. 9. 14. βολίς (. 70). 

νι συ, 00 17. τ. φέρω (Ρ. 56. ραϑὸσυϑῦ 100 21. 

30... ἀπάγω (Ρ. 75). «διὰ κ΄ Ζεοῃ. 9. 14. ἀπειλή 

(Ρ. 70). 

σον ὄντοιν ΙΟπαΠ 4. 8. ὀλιγοψυχέω (Ρ. 130). 

αἴον Ιοὸῦ 17. 11. βρόμος (ρ. 57.) «διαῖϑιν 706] 

2. 2ο. βρόμος (Ρ. 46). 

»Αϑδον 0]. 700 17.1τ1τ. ἄρθρον (Ρ. 57). 

πλραολ Ὀτρῃΐηθϑθ ([ἴπ6 ο, Ρ. 138). 

πόδι τι ἀπ|65 1. 1. διασπορά (ρ. 34). 

ε«οόντι 15. 40. 12. σπιθαμή (Ρ. 97). 

'ξοιοτ ρἢ. 2. 4. ἀγαπάω (Ρ. 8). τέξου» Τρῃ. 3. 

17. ἀγάπη (Ρ. 10). παλιέπ τέξ-9 Τίτις. 2. 12. 

εὐσεβῶς (Ρ. 390... τάξι.» ΗεΡ. 10. 24. ἀγάπη (Ρ. 16). 

«οδι-..» Ποηι. ὅ. 5. ἀγάπη (Ρ. 2). 



Ιχχχνὶ 

ωΣ τὸ 

ῳωα.» 

ταν 

ἐξ 

ΟΙΟΘΘΑΚΥ. 

πον Τ76γ. 11. 19. ἐμβάλλω (ρ. 121. τάλλπ.» 700 

21. 17. ὠδίς (Ρ. 75). 

λιν ]00 17. γ. πολιορκέω (ρ. 56). ΘΕῸΝ 

[5. 42. 25. κύκλῳ (ρ. 48. διλαδῳ» 15. 9. 18. τὰ κύκλῳ 

(Ρ. 28). δοῦλον αολ [5.60.4. κύκλῳ (Ρ. 124). 

δυποοτ ΠΡ. 10. 20. ἐγκαινίζω (Ρ. 15}. ὄναπον Κ ΟΠΊ. 

θ. 4. καινότης (ρ. 3). «πδιαπα» Κοηι. 12. 2. ἀνακαί- 

νωσις (Ρ. 46. πτώδιοπο τιρτῖς (Ρ. 20). 

οπονδιτ. ΡΠ]. 4. 4. χαίρω (ρ. 11. ποῦν τς οποδο 

[5. 85. 1, 2. ἀγαλλιάω (ρ. 36). »ἥηκίονδιττ 15. 61. τὸ 

(Ρ. τοϑ).. τόδισοπ 706] 1. 16. χαρά (ρ. 42). 

Ξιιν οη,. 8. 5. κατακρίνω (ρ. 4. «“Ξοτῶν ἔσῃ). 

8. το. ὑπόδικος (Ρ. 17). τὐϑτν. ἰχοηι. 16. 1. ὀφείλω 

(Ρ. 41): τέϑα» Κοηι. 4. 4. ὀφείλημα (ρ. 18). 

αλλ δν Ποῖ. 18. 8. φείδομαι (Ρ. 72). 

οἴτπεα» Αοἰϑ 1. το. λευκός (Ρ. 134). 

τόση Κη. ὅ. 2. χάρις, οἴ. πῶα.» (Ρ. 2). 

τάϑν» 0]. ΖδεςΠ. 9. 12. ὀχύρωμα ((»λ6:) (Ρ. 70). εονϑαθῦ 

15. 25. 2. ὀχυρός (Ρ. 135). 

τύδιοαλ,» ῬΠ Ῥῖον. 1. τὉ. ἄνομος (Ὁ. 164) 

τὰν» Ἐχ. 9.32. πυρός (ρ. 63). 

'ϑδν 15. 42. 22. διαρπάζω (Ρ. 47). τέϑδαν,» 

ΡΗΪ]. 2. 6. ἁρπαγμός (ρρ. το, 112). τάϑαλναν 15. 42. 22. 

ἅρπαγμα (Ρ. 47). οϑανα» 15. 10. 2. προνομή (Ρ. 29) 

αὺλ 15. 42. 24. εἰς διαρπαγήν (Ρ. 47). τέο αδν» 

79ε1.3: το; ἀδικία ἵΡ. 65). τένϑαν,» [5. 61. 8. ἅρπαγμα 

(Ρ. τοδ). 

Ἰλλνα. ΗΘΡ. 1. 8. ῥάβδος (φ. 22). 

τῷ» Δοῖί5]1. 3. ζῶν (Ρ. 131). πάν» 15. 10. 2ο. σώξω 

(Ρ. 30. »-οτῷ ἀεη. 19. 17. σώξω (Ρ. 102). τῶν. Ποηι. 



ΘἸΟΘΘΑΚΥ. Ιχχχνι 

8.11. ζωοποιέω (ρ. 4. τάν»αϑο Ζεοῃ. 9. ο. σώξω (Ρ. 70); 

15.48.11 (Ρ. 76. « τόν»: ΤΙῖ. 2.11. σωτήριος (Ρ. 39). 

έν 15.12.2. σωτήρ (Ρ. 39. «αλλ 15. 40. 

5. σωτήριος (Ρ. 38). εὐ ΤΙΓ 2. 13. σωτήρ (Ρ. 30). 

« αλιν.»λΞ" [5.12.3. σωτήριος (ρΡ. 39. ἅν ..55 

2 (οΥ. 6. 2. σωτηρία (Ρ. 7). 

διαλι» 15. 42. 6. ἐνισχύω (Ρ. 57). αὐτοῖς Τοεὶ. 8. 16. 

ἐνισχύω (Ρ. 64). αλιυδι ΠΕΡ. 11. 34. ἐνδυναμόω 

(Ρ. 20). Δ, οδιτ 2 Τίπι. 2. 1. ἐνδυναμόω (ρΡ. 21). 

»λιπέν οδιτε 706] 2. 21. θαρσέω (ρ. 49). . πόλι υδι. 

15. 86. 5. ἰσχύω (Ρ. 36). δα...» 15.9.6. ἰσχυρός (Ρ. 

2) ολαων ΗΕΡ. 11. 34. ἰσχυρός (Ρ. 20). ολαων 19. 

8. 15. ἐν ἀσφαλείᾳ (Ρ. 26). ολαων Αοἰϑ 2. 22. δύναμις 

(Ρ. 132). 
τά Ξι.3..» 0]. 2. ὃ. φιλοσοφία (ρΡ. 13... τάξυλυν Ερῃ. 

1.17. σοφία (ρ. 7. τέδιξαλων 15. 11. 2. (Ρ. 31). 

ααλο 00 21. 33. γλυκαίνομαι (ρ. 75); 7οεὶ 8. 18. 

γλυκασμός (Ρ. 64). 

Ὅλα 6]. 4. 3. ὑπό (Ρ. 34). κολαν ἀδη. 22. 13, 

18. ἀντί (ρρΡ. 1οό, το γ). ϑ΄αλω 15.9. 5. καταλλαγή 

(Ρ. 27). 

ταλα» ΕἸΙΕΡῚ {τ τ μέρος (ρ: 22). θαυ αεη. 8. 

21. χιτών (ρ. 87). 

χαλο. ΟΟ]. 2. 15. ἀπεκδύω (Ρ. 13). “ὰχλ. (ΟἹ. 

2.11. ἀπέκδυσις (Ρ. 13). 

τό.α.Ξ....ΞὉ» Ιοε] 2. 4. ὅρασις (ρ. 43. « τΞοΞ ΠΕΡ. 

10. 33. θεατρίζω (Ρ. 10). 

τόπα Ξο.» δι ρ]. Ἐρῃ. 2. 5. ἐπιθυμία (Ρ. 8). «οδιπσι.οο ὃν Ρ]. 

ΠῚ 2:12 {Ρ539): 

ταῦ ἀεη. θ. 14. ἀσφαλτόω. τΞλ» Ἃση. 6. 14. 

ἄσφαλτος (Ρ. 89). 



Ιχχ χνη 

Ξῖν» 

ΟΙΟΘΒΑΚΥ, 

πόντξΞο Εχ.9. 3. ὑποζύγιον (Ρ. 60). 

ναδαχ δὲ ρ]. Κοπι. 12. 1. οἰκτιρμός (Ρ. 46). 

οτοξο οπι. 16. 3. ὀνειδίζω (ρ. 41). δαροφαθῦ ΤἈΠῚ65 

τον (ρ: 3ὴ: τ... ΗΘΕΡ. 10. 33. ὀνειδισμός (Ρ. 10). 

« οεςπ.ο0..» (ογ΄. δου πρα) Κοηι. 16. 5. (Ρ. 41). 

προ Ρίον. 1.9. χάρις (Ρ. 25). α-ρο-.» "τον. 1.0 

(ρ. 88). 

“29....) ΡὈ5.29. 10 ὑστερέω (Ρ. 110). 

»ϑιοδιτ. [00 17. 7. πωρόω (Ρ. 56). τέδια.θ.»» ρΡ]. ΠΟΡ. 

11.37. μηλωτή (Ρ. 20). 

.« διτιτ Ποπι. 8. 2. ἐλευθερόω (ρ. 4. οἷ» ἘΞ. 6Ἃα!. 

8. 2Ζὃ. ἐλεύθερος (Ρ. 33). 

Ξοῖνυ [5.9. 21. πολιορκέω (Ρ. 28). « αΞϑοῖαν.. 15. 

60. 12. ἐρημόω (Ρ. 125). εϑὴ» 15. 00. 12. ἐρημίᾳ (Ρ. 125). 

ΞΡ ἘΞ» 706] 8. το. ἀφανισμός (Ρ. 65). 

απο Ρῖον. 1. 4. πανουργία (ΡΡ. 24, 87). 

Ὄϊν « αΞοϊοὸι αϑοῖλλϑο ΤΠ εὺΐ. 18. 15. ἀναθέματι ἀναθεματίζω (Ρ. 73). 

τξτοοτοτ τα σ πὸ τυρτῖς, ϑιιηάαν ἴῃ Τοηΐ (Ρ. 

40, πε 15} 

αϑτοτ 5. 60. 14. παροξύνω (ρ. 125. «απ» ΗΞΕΡ. 

10. 24. παροξυσμός (Ρ. 16). 

"ον Ι5. 11. ς. ὀσφύς (Ρ. 32). οἴ» Απιοβ 8. 1ΙῸ 

(0. 115} 

« οὐὐὔτα.» [5.11. 8. τρώγλη (Ρ. 32). 

πστα. [15.9. 18. δρυμός (Ρ. 28). ποιστα. 1-ς. 10. 

ι8ὃ (Ρ. 30). 

ΣΧ» ΗΕεΡ. 2. 18. πάσχω (Ρ. 14. Ὧι 700 16. 7. 

ἀλγέω (Ρ. 56). τδισ ασ Ι- 61. 3. ἀκηδία (Ρ. το 7). 

πάσχ νλϑο 15. ὅ8.11. πόνος (Ρ. 117); [5. 86. το. ὀδύνη 

(Ρ. 37) »πῶϑαϑῦ [00 16. γ. τραῦμα (Ρ. 56). τῷισ ΑΞ 



ΟΙΟΘΘΑΚΥ. ΙΧχΧ χὶχ 

Ηερ. 2. 14 (πάθημα) (ΡΡ. 14, 118); 00 21. 6. ὀδύνη 

(Ρ. 74). 
Ξι συν Ξαχ Ποηι. 4. 8. λογίζω (ρ. 18); ΡΠ]]. 2. 6. ἡγέομαι 

(Ρ. 10). εὐβαχϑασο λ οη]. θ. 11. λογίζομαι (Ρ. 3). ὐϑσυδιθ 

Ιχοπι. 8. 5. φρονέω (ρΡ. 4); Κοῃη,. 15. 5. (Ρ. 42. τέξισ.» 

ΗδεΡ. 10. 22. συνείδησις (Ρ. 15). «δι πὰ σ» Ἰτοηι. 8. 7. 

φρόνημα (Ρ. 4. τεαά Ξιιονὸντῦ ἴον «ϑὸςσ δι τὸ Κομι. 

14. 53 (ρ. 41). «αϑδιχιτε (ον ᾿Ξχοδιτε Τ[ἀπ|ὸ5 1. Ο (Ρ. 35). 

« τόδιβχ. ρ]. ΕΡΗ. 2. 3. διάνοια (Ρ. 8). 

ὍΣ αολχοδιχ τ. (εη. 19. 8. χράω (Ρ. 1Ο1). 

πὴ ν « αλασ. 706] 2. το. συσκοτάζω (Ρ. 44). ἘΑ το 15. 

8. 22. σκότος (Ρ. 26). τάλσα. 00 17. 13. γνόφος 

(Ρ. 57). 
λυυ λυ Ξ 7]οπδῆ 1. 4, 11. κλύδων (Ρ. 127). πχ- 

]οπαῖῆ 1. 12 (Ρ. 128). ΒΕ ΙΝ. 7Τόπαῇ 1. 15. σάλος 

(Ρ. 128). 

Ν 

Ξϑοοδς 5Ξὰ» Τ6εαῖ. 10. 13. εὖ εἰμι (Ρ. 51). ἐϑανδν Κοηι. 4. 

7, 8. μακάριος (Ρ. 18). δωτέξὰ, 2 Τίπι. 1. τι8. βέλτιον 

(Ρ. 2. 5Ξοῷ ἀπδν ἘρΡΗ. 1. 6. χαριτόω (Ρ. 79). 

(Ἑ!ς) ααξαὶν ΕρΉ. 2. 5. χάρις ΟΡ. 8). αξανν Κοη,. 4. 4 

(Ρ. 18). 

λα» Αοἴβ 2. 26. κατασκηνόω (9) (Ρ. 123). 

ϑ'οδν αϑλν θεῖ. 11. 4. ἐπικλύζω (. 52). .αοὐνν» 

15. 48. 2. συγκλύζω (ρ. 43. « αϑαἣδ» [5. 10. 18. 

ἀποσβέννυμι (Ρ. 30) (υ. τέο. 

ται Κοπι. ὅ. 7γ. τάχα (Ρ. 114). 

τέων ν9 Κοπι. 12. 1. λογικός (Ρ. 46). 



ΧΟ 

Ε 

ὙἘΡΤ 

ΟΤΟΘΒΑΚΥ. 

οὐσας, (]. 4. 3. νήπιος (Ρ. 34). λιν [5. 88. 2. 

παιδίον (ρΡ. 116}. ἜἌΕΝΣ ΡΙ. αἀςη. 22. το. παῖδες αὐτοῦ 

(Ρ: 107); ἘΣ. 9.:20. ᾿πξεγροϊδίεα (ρ: 62). παν, Τοοὶ 

2. τ6. νήπιος (ρΡ. 45). 

τόν 5. 44. 4. ἰτέα (Ρ. 38). δ. Αοἰβ 2. 26. 

κατασκηνόω (Ρ. 133). τὶλ5 ]όπδῇ 4. 6. σκιά (Ρ. 130). 

5 τ σοδν ΤΟπα} 4. 6. σκιάζω (ρ. 130). λας 

αξεη. 19. 8. στέγη (Ρ. 101). «αλαλδοΟι 15. 9. 2. σκιά 

(Ρ. 26). 5 ]Τόμπαῇ 4. 5. σκηνή (Ρ. 130). 

Οϑλν, Ρϑ. 34. τ. ἀδικέω (ρ. 110}; ΖεοΠ. 11. 12. ἀπόφημι 

(Ρ. 104). χλανν αεη. 19. 8. ἄδικος (Ρ. 101); [5. θ0. 18. 

ἀδικία (Ρ. 120). πλαδπ Ρ5. 84. τι. ἄδικος (Ρ. 110). 

χλαλν Ρτον. 1.11. ἀδίκως (Ρ. 103). 

ΘΔ Ἐκ. 10. 26. ὁπλή (415) (ρ. 68). 

Ἄξανν ]οπδῃ 2. 6. δύω (Ρ. 128). τὰ αἴ ξανν 706] 

2. τὸ ΟΡ. 44). 

οἵαξοαλνθὶ Ἐκ. 11. 2. κρυφῇ (Ρ. 68). 

ΔΥλν (οὶ. 2. 8. ἀπάτη ἴρ. 1 εὐὐδο 15. 11. 15. 

διαπορεύω (Ρ. 33). 9 15. 8. 16. πλανάω (Ρ. 28). 

οΔλ5 2 (οΥ. θ. 9. πλάνος (Ρ. 44). 

.- αΞοαὰλὰ. ]οπδῇ 8. 7. γεύω (Ρ. 120). 

τέο 15. 40. 15. σταγών (Ρ. 97). 

αϑλν 15. 48. 17. σβέννυμι (ρ. 35. τάκαλν 15. 48. 

17. (ρ. 35) τϑλ»» 700 21. 17. (Ρ. 74) 
οϑσ 5, 15. 40. 15. σταγών (Ρ. Οο7). 

αϑιαδν, ΡΠ] 2. 8. σχῆμα (τύπος) (ρ. 11. «αφραϑαδι 

αεη. 1. 12. γένος (Ρ. 81). τϑαν, ΡῬτον. 9.11. τρόπος 

(Ρ. ο6). 

.- πεοτοὶς ΡΙ. 2 ΟοΥ. 6. 5. ἀκαταστασία (Ρ. 44). 



Δ. 

ΞΡ» 

τ 

ΟΙΙΟΘΘΑΚΥ. ΧΟΙ 

- 

ασιπ. (εη. 8. 7. ξηραίνω (ρ. 93). τέδιχιΞξι., τδιχϑ. 

(οη. 1. 9. ξηρός (Ρ. 80). 

Οδοτ (ΟἹ. 2. 11. χείρ (Ρ. 13). « Δεοῃοῦε Ρ]. Ἰνοπι. 

12.4 (. 47). 

τ τοὸν Νόοηι. 10. 9. ὁμολογέω (ρ. 6). Οἵα τ Τίηι. 

8. 16. ὁμολογοῦμεν (Ρ. 20). τόδιαςποατ 15. 8. 11 ((ηΐοτ- 

ΡΟΪαίθ 4) (Ρ. 112). ΗδθΡ. 10. 23. ὁμολογία (ΡΡ. 15, 122). 

αὐποαδιχ τε ΡΠ]. 4. 6. εὐχαριστία (Ρ. 11). 7οπαᾶῖ 2. 10. 

ἐξομολόγησις (ρΡ. 1290). αὸνΣ.» ΡΠ]. 2. 11. ἐξομολογέω 

(Ρ. 11... οποδυκθ (ΟἹ. 1. 12. εὐχαριστέω (ρ. 12). 

τόδιαι ποτ Κοπι. 8. 26. ἔνδειξις (Ρ. 17). 

'Ξοῦ, Ρ5. 86. γ. δίδωμι (ρ. 65). ὄδια-ϑοα.. 15. 48. 20 

(Ρ. 36). πΠαϑΞιὶ Ξ Δ-3. (οἹ]. 2. 8. βλέπω (Ρ. 13). 

ὥϑοῶν» (το 9. 17. εἰκμύ (Ρ' 9 τπστῆς (τεῃ. 9: 3 (ἢ. 85). 

το οἵ τέϑοδισ ἔχ. 11. 5 (Ρ. 60). ὥὥο. 15. 9. 

τ. κατοικέω (ρΡ. 26). ρμαξις» 15. 8. 14. ἐγκάθημαι (Ρ. 25). 

« 1Ξα. ἄἀεη. 22. 14. σήμερον (Ρ. 106); Εν. 10. 6. ἡμέρα 

αὕτη (Ρ. 66. ᾿οοαϑα. Αοίβ 2. 29 (Ρ. 133). τέϑοα- 

οοῦξοαυσ Ἰλουῖ. 11. 4. σήμερον ἡμέρα (Ρ. 53). ὥστ 

100 117. 12. εἰς ἡμέραν (Ρ. 57) 

᾿ϑιοδισ τὴ 06] 2. 3. ἀνασώξω (Δ) (Ρ. 43. «Ξ9ιαδιχ 

Βοηι. δ. 9. σώξω (ρ. 114. τέδια-Ξια.Σ. Τὐρ]ν. 1. 14. 

περιποίησις (Ρ. 79). 

͵ϑιατ Ις. 40. 14. προδίδωμι (Ρ. 97). 

ΓΌΝ 700 21. το. ὠμοτοκέω (ρ. 74). 

τ» Ι (ού. 15. 8.(. ἔκτρωμα (Ρ. 123). 

. αἰ. 15. 11. 9. δύναμαι (Ρ. 32). οἰλιά., -λ... 

Κοπι. 8. 8 (Ρ. 4). « αὐλιδι Ερῃ. 8. τὸ. ἰσχύω (Ρ. 10). 



ΧΟΙΙ 

πὶ, 

ΔΑ. 

ΓΝ 
τέξαυ. 

3 δι. 

δι. 

τὸι, 

πα στον 

ΑἸ ΟΘΒΘΑΚΥ. 

« οτοπιλατί [5. 11. ὃ. ἔκγονος (ρΡ. 32). πολ ὃν συθτῖς (ΡΡ. 

16, 33). ναπαλὸν θη. θ. 9. γένεσις (Ρ. 89). πῶ»παδ ὃν 

τυθτῖς {(Ρ.. 34,1 16). 

ἃ. Εκ11.6 κραυγή (Ρ. 69). πόναλι Αποος 8. 

το. θρῆνος (ρ. 115)». αλαλοτί 15. 10. το. ὀλολύζω (Ρ. 29). 

«οδιιϑνλ. 1ς, 40. 13. συμβιβάξζω (Ρ. ο7). 

τϑοσο. Αοείς 2. 30. ὄμνυμι (ρΡ. 133. νῷ. ἴον 

α-Ξὰ-Ξῦ Αοίβ 2. 30. ὅρκος (Ρ. 133. τόυϑυαϑ ἀεη. 

22. 19 (Ρ. 1ο7). 

τα Εχ. 10. ο. ἑορτή (Ρ. 66). 

αϑοθ 2 Τίμη. 1.17. σπουδαίως (Ρ. 21). 

παα. [5.9. 18. βιβρώσκω (Ρ. 28. πα.» 5. 9. τὃ 

καίω (Ρ. 28). 

τόδιτααπσ Ἃἀδεη. 2. 12. πράσινος (τόδιτε.σ») (Ρ. 84). 

α 00 21. 21. μήν (ρ. 75). 

φβοῖ Εχ. 10. 15. χλωρός (ρ. 67). 

ποτοῦ [5. 43. 2ο. σειρήν (ρ. 77). 

»διῖ. (]. 4. τ. κληρονόμος (Ρ. 34). 

Ἄς Αοεἰϑ 2. 27. ὅσιος Ὁ} (Ρ. 133). ἴχι Ξ5 Τοεὶ 

2. 3. πεδίον (ρ. 43. τόνκαϑο 706] 1. 20 (Ρ. 42). οἷα 

Ις. 40. 4 (ΡΡ. 37, 88). 

δῶσ τ, ΗΞεΡ. 1. 8. θρόνος (ρΡ. 22. « τάχ Ξοδιιξο ρὶ. 

(ΟἹ: 6 {Ρ: 12): 

τόξυνδι. Ις- 10. 5. ὀρφανός (Ρ. 29). 

πέλοατδ. Ερηῃ. 1. 18. ὑπερβάλλον (ρ. 7). δευϊδιντί. διτ 

Ερῃ. 1. 7. περισσεύω (Ρ. 79). 

ὯΝ 

ἀξ ζ2ζ(ου. 6. 8. δυσφημία (Ρ. 44). 

τ...» ΑΔΑοἴβ 2. 35. ὑποπόδιον (Ρ. 134). 



ΟἸΟΘΘΑΚΥ. ΧΟΙῚ 

«. οαϑ ΠΕρ. 10. 21. ἱερεύς (Ρ. 15). 

-αλ τα διὸν 15. 48. 2. καίω (ρ. 48). 

πόδια. ἄἀδεη. 8. 6. θυρίς (Ρ. 93). 

δαλ Διλέ 15. 40. 12. μετρέω (ρ. 97). τάλυπάδ Κοηι. 12. 
3. μέτρον (Ρ. 40). 

-« αΑ « Δ΄Ξ5 Ῥίον: 9. 7. ἐλέγχω (ρ. 056. « ἴτλ ΡῬχόν. 

9. ὃ (Ρ. 96. ρῷδϑη [5.11.3 (Ρ. 31. ρδϑ» [5. 11. 4 

(Ρ. 32) « αδοὸδν Ρ5. 87.1 (Ρ. 111}. « δαϑ 70} 16. 22. 

ἔλεγχος (Ρ. 56. τῳ᾽Ὅδᾶβδ 700 21. 4. ἔλεγξις (Ὁ. 74). 

5 πο. τλ Βοηι 8. 31. μὴ γένοιτο (Ρ. 18). 

τόδιαξοια ἀεη. 6. 14. κιβωτός (ρ. 89. ἄξιαα (ση. 6. 13. 

πδισλαι 7ε(. 11. 2ο. νεφρός (Ρ. 121) 

τέξιλαλ [5.10. τς.ὔ ἀξίνη (Ρ. 30). 

δα “αλαδ 7οπδῇ 8. 7ζ. μηδέν (Ρ. 120). “παλιὰ 100 17. τὸ 

(ἐπιογροϊαῖθα) (ρ. 57). παλδ Ἐκ. 10. 15. οὐδέν (ρ. 67). 

«ὐλαϑ -ὸ ταλτ' Δαλ (Ρ. τα} 

ὦ... ρα ΞΔ ἀδη. 19. 11. ἀορασία (Ρ. 101). 

χΞλ χαξλ |ἀπ|65 1. 11. ἀπόλλυμι (Ρ. 35). 

πάν λλλα ΖεοΠ. 11. τι. Χαναναῖος (Ρ. 104). »λλδλλ 

(Ρ. ττο). 

« αὐδιακλα 15. 61. 7 (ἐντροπή οοα4. 22, 36 Μ.) (Ρ. 108). 

πῖλον 0} 21. 12. ψαλτήριον (ρ. 74). 

γχλο τόδισια Ἐρῃ. 1. 22. ἐκκλησία (Ρ. 7). τόδισλα ΒΡΗ. 

8. 21 (Ρ. 10). εαὐπρᾶχϑ ΗερΡ. 10. 25. ἐπισυναγωγή (Ρ. 16). 

πδυαλ Εχ. 9. 32. ὀλύρα (ρ. 63). 

-..5 »οαδιτ Κη. 4. 7. ἐπικαλύπτω (Ρ. 18). 

ϑ.90.5. ϑρσα 5. 60. 17. ἀργύριον (Ρ. 126. τάϑρ.-..5. 

Ζεςῃ. 11. 132. ἀργυροῦς (Ρ. 110). 

λοι. τλ..5 Ζειῃ. 9. 12. διπλᾷ (Ρ. 7ζο. τάλϑιαϑ 15. 40. 

2 (Ρ. 88). 
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« αναϑϑλὸι [5. 8. 21. πεινάω (. 26). 

πταϑθα Ἠερ.9. 15. παράβασις (Ρ. 15). 

δια. (δη. 22. 9. συμποδίζω (ρ. 1το6). ὄιθια διτε 70 

117..3. συνδέω (ρ. 56). διαθιδ) 15. 8. το. δέω (ρ. 111). 

δαθδ 15. 42. 7 (ρ. 57. « διωδα 2 Τίπι. 2. 9. δεσμός 

(: 21). οδϑλ ἯΕΡ: 11. 36 (Ρ: 29) 

πδιοιτατ τ (οΥ. 1. 21. κήρυγμα (Ρ. 115). 

τῖϑλ ΙομΔῇ 1. σ, 6. ῥέγχω (Ρ. 127). 

ΟΨΕΙ 7απιες 1. 6. κλύδων (ρ. 35). 

Ξοδι Πόοηι. 10. 5. γράφω (ΟΡ. 5). οξοδια Ἐποηι. Ἱ: 2: 

γραφή (Ρ. 16). 
τόλδιαα ἘΡΗ. 2. 14. τοῖχος (Ρ. 9} 

τόϑδι Εχ. 9. 31. λίνον (Ρ. 63). 

πόδια δια. 15. 60. 4. ὦμος (Ρ. 124). 

« οἵδιαὸν Εκ. 9. 28. μένω (ρ. 63. δια. [5. 10. 32 

(Ρ. 21) 

γχοδιαὸν Ις. 7. 13. ἀγῶνα παρέχω (ρ. 23); ΠΡ. 10. 532. 

ἄθλησις (Ρ. 10). 

Ἂ 

διωτλ ]Τοηδῃ 4. το. κακοπαθέω (Ρ. 131). πὶ ΤὸΡ 

106. 8. κατάκοπος (Ρ. 56); ]οὉ 17. 2. κάμνω (Ρ. 56). 

δωτλ -- διτόπ τ (ον. 15. το. κοπιάξω (Ρ. 123). τόδε 

Ρ]. δ]. 6. 17. κόπος (Ρ. 111). 

Ξῶλ' 15.9.0. καρδία (Ρ. 27). τόδιαδσὶ ΕΡΠῚ 1 τὸ 

κράτος (Ρ. 7). 

τάλαλ 15. 9. το. πλίνθος (Ρ.:. 27. 

τόϑαξαλ 15. θ0. 6. λίβανος (Ρ. 124). 

ἀσασὶ ]οπδῇ 8. 5. ἐνδύω (Ρ. 129). τπάϑυρ τσ Νόπη. 

18. 4. μάχαιραν φορέω (ρ. 50). 



ΟσΙΟΘΘΑΚΎΥ. Χχον 

ΕΎΟΝ “Δ αλχΞ Ἰοπαῇ 4. 8.(ι. συγκαίω (Ρ. 130). 

διαὶ ολναλ Ἰλοηι. 12. 14. καταράομαι (Ρ. 51). Διὰ άεη. 8. 

14. ἐπικατάρατος. -πλαλ αεη. 8. 17 (Ρ. δ6). -λαὶ 

Π)οιῖ. 11. 26. κατάρα (Ρ. 55). 

τέσχααλ 15. 60. 17. πεύκη (Ρ. 125). 

σαὶ αχαὶ ]06ε1 8. το. συγκόπτω (Ρ. 64). 

χὰ «αὐπαϑδ ΤΕ ΤῸ τὸ; ἄρτος (ρ.: 121} ΠΌΘΟΝ ΡΙ. Απιος 

8. τὸἩ ἴρ: 115). 

τῊΝ οςφοὶ αεη. 19. ο.« παραβιάξομαι (Ρ. τοι). φαὐὶ. 15. 

11. 13. θχλίβω (ρ. 33). οφλλδις ΗΕ. 11. 37. (Ρ. 20). 

φλλ το (ΟἹ. 2. 8. συλαγωγέω (Ρ. 13). -Ὡολ 2 (ΘοΙ: ὃ: 

14. συνέχω (Ρ. 6). ςαλ 15. 8. 22. στενός (Ρ. 260). 

.- αὐὐςαλ 15. 10. 3. θλίψις (ρ. 29). ταν 

ἩῈΡ: 101 33. (Ρ: 10} ποις αὶ ἸοτηὉ. 3. (ρ: 2) 

τέξοιλ Ρ5. 21. τ. ἵνα τί (Ρ. 114). 

- δάαλαλ [5. 68. 3. μολύνω (Ρ. 119) 

δὶ σέαλιλ δίῃ, τλὰλ δὲς 59 Τομδῃ 4. το. ὑπὸ νύκτα (Ρ. 131) 

. παλ ΡΙ. ]οηδῖ 2. 1. νύξ (Ρ. 128). 

λα Ις. 9. 12. “Ῥλλην (Ρ. 27). 

ἘΝ « ααὐνλ αὶ 7100 21. 5. σιαγών (Ρ. 74). 

κα Εχ. 9. 31, 32. πλήσσω (Ρ. 63)" πέαλ 15.9. 

13 ᾧ: 2} γα δεττ [5. 58. 5. τραυματίζω (Ρ. 117). 

χολ τάχολ Ἐκ9. 32. ὄψιμος (Ρ. 63); 1)επῖ. 11. 14 (Ρ. 54). 

οὰ Δ ΡΏΙ. 2. 11. γλῶσσα (Ρ. 11). 

᾿ 

« τ τνχΞο ΗδερΡ. 1. τι. ἱμάτιον (Ρ. 23). « Αδιν9» Τοε] 

Ὁ. 12. (Ρ' 45). 

« αδιλδϑο 706] 8. το. δρέπανον (Ρ. 04). 



ΧΟΝῚ ΑΙΟΘΘΛΚΥ. 

« τὸς. Κοῃ. 18.4. εἰκῇ (Ρ. 50). 

Ὡι.Ξὰ.Ξὺ [Ρτον. 9. 7. μωμάομαι (Ρ. ο6). 

»Σ ΟΞ Ἰχοη]. 10. 5. Μωυσῆς (Ρ. 5). 

« διαξο Εχ.9. 3. θάνατος (ρ. 60). τά» διωϑο Κοπι. θ. 4. 

νεκρός (Ρ. 3); Κοπι. 8.11 (Ρ. 4. οδιααϑο ΗθΡ. 9. 14 

νεκρὸν ἔργον (Ρ. 15). πό»διαιτῦ Κοη,. 8.11. θνητός (Ρ. 4). 

τάλ υϑο [5.11. 16. δί(οδος) (ρΡ. 33) 

τέζϑιο πο Ρ-. 84. 1. πολεμέω (Ρ. 110. «Οἷο τὐλϑο 106] 

2. 7γ. πολεμιστής (Ρ. 43. τάν» Εχ. 11. τ. πληγή (Ρ. 68). 

πόδια 15. 10. 26 (Ρ. 31. « τέανϑ» ρ]. 2 Οογ. 6. 5 

(Ρ. 44). 

ϑὩα (ΟἹ. 2. 14. ἐξαλείφω (Ρ. 13). 

οὐ» Ι5.11. 6. ἄγω (ρ. 32. εὐὐτόξο Ἐρὶ 5. τὸ 

καταλαμβάνω (ρ. 10). »1 κγξο ποὸς ῬΠΠ. 2. 8.. μέχρι 

(Ρ. :1). 

τότ. Ρ5. 68. 21. χολή (Ρ. 110). 

35.535 ΡΠ]. 2. 8. ταπεινόω (Ρ. 11. «δᾶξαϑ 15. 

40. 2. ταπείνωσις (ρ. 88). «πδιταλιαξοη 15. 40. 2 (Ρ. 37). 

τ αὐξαλ 15.8. 22. ὥστε (Ρ. 26); 1.5. 9. 16. ὅπως (Ρ. 28) 

διὰ τὸ Ζεοι. 9. 13. πίμπλημι (ρ. ζο. αλΞὰ Εκ. 9. 8. 

πλήρης (Ρ. 61). τυλαςυ Ερηῃ. 1. 23. πλήρωμα (Ρ. 7). 

«ὐτάλα. το (ΟἹ. 2.0 (ρ. 13. κλξοδιξο Ερῃ. 1. 23. 

πληρόω (Ρ. 8). διτένλξοδιτ αοη. 6. 13 (ΟΡ. 80). αδαϑο 

ΗΕ. 10. 22. πληροφορία (Ρ. 122. εἰξηαπ 700 21. 15. 

ἱκανός (Ρ. 74). πέλξοπ 7061 2: 11 {Ρ. 44). . ποι 

15. 40. τ6 (Ρ. 97). λα ξοπ 2 Τα. ὦ..2 {. 21.) τ ἘΞ 5- 

οσλαθι (ΟἹ. 1. 12. ἱκανόω (ρ. 12). ολξαξο 7απιο5 

1.4. ὁλόκληρος (Ρ. 34). 
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ΟΙΟΘΔΕΥ. Χον τ 

« αδιλξηδιδιπ ὑπ }5 [5. 8. το. βουλεύω βουλήν (Ρ. 25) 

« αϑλαὶ Ξοὸδι 15. 8. 1ο. λαλέω (Ρ. 25). ΡῬτον. 

Ἵ τ ᾿βασιλευῶ (ΡΒ. 24; 15. 49:πν.. βασίλευς {. 35). 

τπέϑδλυξο 15. 9. 6. ἄγγελος (ρ. 27). « φεοανᾶλλυξ Ρτον. 
9. το. βουλή (Ρ. οΟ). 

δ ΞΥ ΠΡ ΠῚ λαλίω (ν. 22 τεὶθι [5.7 τὸ 
(Ρ. 23). Αλυ το Ῥ5. δ4. οἱ. λόγος (Ρ. 108). -Ξ 

Ἰθευι: Ἱ. 18. ῥῆμα (Ρ. 54) 

«ὐὐνὶ. τὸ [5. 40. 13. σύμβουλος (Ρ. 97). 

ὉΔΞΣ 0} 21. 24. ἔγκατα (Ρ. 75). 

« ααυυϑῦ--, αλλϑὸ Κοη. 12. τὸ (Ρ. 58). 

« τιῖϊτ 15. 10. το. ἀριθμὸς (Ρ,. 30). 

λα Ρτον. 1. ο. κλοιός (ρρ. 25, ὃδ). 

πω Ξῦ Ι0Ὁ 10. 8ὃ.ι σήπω (Ρ. 56). 

τόδιοατοοὥο (ΟἹ. 2. 8. παράδοσις (Ρ. 13). 

τὰν το ΗεΡ. 2. 12. ἐν μέσῳ (Ρ. 14). δα ΞΘ π Ερῃ. 2. 

14. μεσό(τοιχον) (Ρ. 9). 

πιΞη. ἀεη. 8. 16. κυριεύω (ρΡ. 86); Κοῃι. 6. 9 (Ρ. 3). 

οἷ» 15. 8.12 (Ρ. 112. ΔῊ ἀεη. 1. 28. κατακυριεύω 

(Ρ. 82). οἴ 15. 40. το. κυρία (Ρ. 97). αὐτῷ ΕΡΙ. 

Ἴ 71 κύριότης (ρΡ. 7). «- τότ "Ϊ Ὅο1:1 τὸ (Ρ. 12) 

τόν τϑοσ « ος 155 1)εαῖ. 10. 17. Κύριος τῶν κυρίων (Ρ. 52). 

3 Ῥτον. 1. 14. μαρσίππιον (Ρ. 104). 

τσ: ΗῸΡ. 1. 9. χρίω (Ρ. 23. πα Ερη. 1. ο. 

ἔλαιον (Ρ. 23. τάχ [06] 2. τὸ (Ρ. 46. Ὡαϑχ 

(εη. 8. 21. δερματινός (Ρ. 87). 

ἴω 

πίον. ΤΟπᾶῇ 2. 5. ναός (Ρ. 128); ΕΡΗ. 2. 21 (Ρ. 9). 

τξο Δοῖς 2. 3.0. προφήτης (Ρ. 133. ὥχξιδ Κομῃ. 

12. 6. προφητεία (Ρ. 50). »Ξιδὸιξο 2 Τίπι. 2. 9. κακο- 

παθέω (Ρ. 21). 



ΧΟΝΤΙ σαΙ ΘΟ ΆΚΥ. 

σι ἄτι ϑαλο Ερῃ. 1. τ1. κληρόω (Ρ. 79). 0535 Ῥτον. 

τι, 

-Οα.-} 

τα 
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1. 14. κλῆρος (Ρ. 103. οὐ ϑ ]οηδῃ 1. 7 (Ρ. 127). 

« οοοδινπ (ΟἹ. 1. 12 (Ρ. 12). 

τ λ. ευΐ. 11. 9. ῥέω (ρΡ. 53. « παρ᾿ 70ε] 8. τ8 

(Ρ. 64). οαϑνῷῳ [5. 44. 4. παραῤῥέω (ρ. 38. τύπαδῷ 

100 21. ο. μάστιγξ (Ρ. 74. ς»παινῷ Ῥ5. 57. 17 (Ρ. 111); 

ΗΕΡ. 11. 36 (Ρ. 20. ᾽ταδλῷ Ὁ]. 6. 17. στίγμα (Ρ. 111) 

οἷν τού. 11. 24. δειπνάω (Ρ. 100). 

«ὩΣ Ἰοπδῃ 2. 7. μοχλός (Ρ. 128). 

»Ἰος. [5. 600. 1. φωτίζω (ρ. 124}. δι τότ." 

(61. 1.2.8}. 17.) 

ΟΣ. [5.10. 25. παύω (ρ. 31. οκαλδιὸδν Ἰς, 11. 2. 

ἀναπαύω (Ρ. 31). ςοδιλλαν 15. 11. το. ἀνάπαυσις (Ρ. 32) 

πῊΣ [5.9. 5. πῦρ (Ρ. 27). 

ποτοῦ Αοἰς 2. 52. Ναζωραῖος (ρ. 132). 

δ ἀεη. 18. 27. σποδός (Ρ. οο). -λ.».» Τοπαῇ 

9.6 (Ρ: 120) :;.- ΗῈΡ.. 9:13: (ρΡ. ἴδ, 120); 15.0]. 5 {Ρ: ΤΟΥ» 

Δρλλ 15. 36. 6. φάραγξ (ρ. 36); 15. 40. 4 (ρ. 37); πάλ». 
15: 10..29᾽ (Ρ' 71); [15..8: 12. κοίλασμα (Ρ' 2Ὀὴ: ἘΣ 

9. το. αἰθάλη (Ρ. 61). ΕΝ 15. 11. 15. φάραγξ (Ρ. 33). 

τὸ. Ξοαλλϑὸν Ἰοπι. 12. 8. παράκλησις (Ρ. 50); Κοπι. 15. 4 

(Ρ. 42. εὐϑοα-ϑὸν 700 21. 2 (ρ. 74. « αἰὐαν5 

τ διτάυξιολοπ 15. 43. 5ο. θυγάτηρ στρουθῶν (,σ(ὦ) (Ρ. 36). 

56. τόδι σαν (ρ. 77). 

δια. Κοηι. 10. 7γ. καταβαίνω (ρ. 5). διυδιοοττ 15. 

θ8. 6. κατάγω (ρ. 120). διαννὃν Ερῃ. 1. 22. ὑπό (Ρ. 7). 

.« αὐλ.. 706] 8. τι8ὃ. ἀποσταλάσσω (ρ. 04) 

λοις ΡΗΙ] 4. 7. φρουρέω (ρ. 11). Ἰλγλὸν Τοιῖ. 18. 

ιὃ, φυλάσσω (Ρ. 73). «πόντλ. εις, 11. 1. φύλαγμα 

(Ρ. 52} 



ΘΙ ΟΘΘΑΒΥ. ΧΟΙ͂Χ 

ωᾶ-Ξ»-.. Κη. 8. 27. νόμος (Ρ. 17). 

τόδιαθουυ 15. 42. το. νῆσος (Ρ. 58); [5. 60. 9 (Ρ. 124). 

αοαὰλ Εχ. 8.25. θύω. μιαροῦ ν Τχ. 8. 26 (Ρ. 50). 

τέων Κοπι. 12. τ. θυσία (ρ. 46. εῷοαῶϑ Τχ. 10. 25 

(Ρ. 68). «πδιρααϑαλ διοολν Ρτον. 9. 5. σφάξω θῦμα (ρ. 96). 

ΟΣ δ ΤΟπΔ} 1. 16. θύω θυσίας (Ρ. 128). 

τα... [5.9.0. γινώσκω (Ρ. 27). τ λὸν 15. 11. 

(ρ:. 22} ΟὟ λΞ Κοπι. 6.6. (Ρ. 3) οὐ δοὸν 15,60. τό 

(Ρ. 125. « οὐδὸν Ιοε] 2. 27. ἐπιγινώσκω (Ρ. 50). 

οἵδ Κοπι. 10. 2. κατ᾽ ἐπίγνωσιν (ρ. 5). τόδιοτιλτί 

αξεη. 2. 9. γνωστόν (Ρ. 83); [5. 11. 2. γνῶσις (Ρ. 31); 

Κοηι. 8. 2Ζο. ἐπίγνωσις ; Ινοιη. 8. 23 ([πογρο]αῖθ) (ρΡ. 17). 

«οδιατατ ΕρΗ. 1. 17 (ρ. 7); «-δωοαῖλι "τον. 9. 6. 

γνῶσις (Ρ. 90). λας 2 (οὐ. 6. ο. ἐπιγινώσκω (Ρ. 44). 

« οὐτνλνδι, ΡΠ. 4. 6. γνωρίζω (ρ. 11. »"πιλαϑ 

[5. 48. 12. ἀλλότριος (ρ. 42) τέδιατατ ρη. 8. το. 

ὑπερβάλλω (ρ. 10). 

»Ρο.λ τ Ἃοη. 22. 1. πειράζω (Ρ. 105). Φιαρολδεττ [Π6}. 

11.37 (Ρ. 2. "ἭΑα. ΗδςρΡ. 11. 36. πεῖρα (Ρ. 20). 

τέξιλοου [5. 7. 14. ἐν γαστρὶ λαμβάνω (Ρ. 23). εὐξαθαν 

αεη. 19. 14. λαμβάνω (Ρ. 1τοΙ). τ, ον Ρον. 1. 12. 

καταλαμβάνω (Ρ. 103). 

ὩΡαΣ ϑοοτ [|5. ὅ8. 11. φέρω (Ρ. 118). 

τόδ Ξῦσ οολ 5. 43, 2οὅ. θυγάτηρ στρουθῶν (ρ. 77). 866 

τδιττυξαιλλ (ρ. 36). 

λολ λοι [5.8. 14. πτῶμα (Ρ. 25). δον 2 Τίηι 2. 3. 

συγκακοπαθέω (Ρ. 21). («α.Δ) λοι. ΤΩΡ. 2. 17. ὀφείλω 

(Ρ. 14). (Ὁ) λον τ Τίηι. 8. 15. δεῖ (Ρ. 20). δΔοϑ 

(-λ) Βοπι. 12. 3 (ρ. 46); 2 Τίπι. 3. 6. (Ρ. 21). 
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αῶ. Μίοδῃ δ. 2. ἐξέρχομαι (Ρ. 24), «Ὡ-«--οα-ὃ 5 

Μίςδῃ δ. 2. ἔξοδος (ρ. 24. τάνυϑοσ τι οαἂ 5» 706] 

1. 2οβ. ἄφεσις ὑδάτων (Ρ. 43). 

-ς- 15. 11. τ. ἄνθος (Ρ. 31); 761τὴ)8ε5 1. 1ὸ (Ρ᾽ 395) 

«Ὁ... 15. 40. 6 (ρρ. 38, 88). “ας 15: 61. τὶ {Ρ: τοϑὴ: 

τέξ.." σεη. 19. 26. στήλη (Ρ. 102). 

ον Ξο Ιλοπι. 12. 21. νικάω (Ρ. 58). δ» «διε [5. 

8.9. ἡττάομαι (Ρ. 25). 

Δαν. [06] 8. 21. ἐκζητέω (Ρ. 65). εκὐΞα-ὦ- Κοη,. 

12. το. ἐκδικέω (Ρ. 58). τάξυ--- Κοηι. 12. το. ἐκδίκησις 

(Ρ. 58. λα Ἰνοηι. 13. 4. ἔκδικος (ρΡ. 50). 

ω-α.5) ἀεη.9.4. κρέας (Ρ. 94). οω.1 τ) Ἰτοηι. 14. 

21 1(Ὁ- 21} 

(51:0) τξοασ 15.452. δ. πνοῇ ἵρ. 57) 

Οὐχ δι τὴ ]απιο5 1. 6. ἀνεμίζομαι (Ρ. 35). 

λδιτά. 15. 48.4. δίδωμι (ρ. 48). 

ϑοδιτο Νοπι. 12. 6. χάρισμα (ρΡ. 50). «πδιλαδιτο 

-λτπ ΕρΡΉ. 2. 8. χάρις (Ρ. 8). 

Ἰδιτάρ ]απιὸβ 1. 11. ἐκπίπτω (Ρ. 35) 

« ἀορρελοστι 5 1 τὸ. ὑπόδημα (Ρ. 33) 

αλαβξοο. ἴὐχ. 10. 17. προσδέχομαι (Ρ. 67); 7|οὉ 21. 5. 

αἴρω (. 74). 

Δ'ιἕαξιρο. Ις.9. 2ο. πίμπλημι (Ρ. 28). 

ταϑαρ.. Ἀπ|ο9 1. 7. οἴομαι ὅτι λήψομαι (ρ. 35). Ἰιϑαραϑ 

2 Τίπη. 2. το. ὑπομένω (ρ. 22. « οαδιίϑαο ΗΘΡ. 10. 

32 (ρ. 19. αὐδῶ ϑα-ο. 9») Νοηι. δ. 3. ὑπομονή (Ρ. 2); 

ΗΡ. 10. 36 (Ρ. 19). Ἰϑαο. 15. 58. 3. φέρω (Ρ. 117). 



έν 

τῷ 
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αΙΙΟΘΘΑΒΥ. ΟἹ 

παρ 15. 58. 4 (Ρ. 117) «πδια-λ τα. ρα ΚΕ οπι. 8. 

25. ὍΤΡΟΧ (Ρ᾽ ΤΠ} τοῖα: 15. 11. το. ἐλπίζω 

(Ὁ: 32): 

ὍΝ ἀῶ 5.9. 5. πλεῖστος (Ρ. 20). τάν, οο. "να. 

(εη. 22. 17. πληθύνω (ρ. 107). τ᾿ τον « αν διω. 

Τ)ευῖ. 11. 21. μακροημερεύω (ρ. 54). ΚΎΥΝΝ « αδἣ διωδι 

Ιου. 11. 8. πολυπλασιάζω (Ρ. 53). τον αὐ Τρ]. 2. 

4. "πολὺς (Ρ. δὴ; ἴΞς. 10. 1ῃζ: ὕλῃ (Ρ. 39). 

« οπταΐροῦ. ΠΡ. 1. 6. προσκυνέω (Ρ. 22). 

πόδιν [5. 48. 17. λίνον (ρρ. 35, 76). 

πλοῦ [5. 48. το. μάρτυς (ρΡ. 49); κοπῃ. 10. 2. μαρ- 

τυρέω (Ρ. 5); Ἐοηπι. ὃ. 21 (Ρ. 17). πιοοδιτε ΠΠῸΡ. 11. 

39. ἴβρΡ᾽ 20). Οποα- ορ 16. 8. μαρτύριον (Ρ. 56). 

« οτηδιαποηρ 15. 43. 9. μάρτυς (Ρ].) (Ρ. 49). δωπαροττ, 

διπιροττ 15. 48. 12. ὀνειδίζω (ρρΡ. 49, 76). 

τῷ το, -ϑπίου 15. 80. ὃ. ἀκάθαρτος (Ρ. 37). “Ξαῷαϑ (οα. 

Ξοορα. 5) Κομη. 14. 14 ὁϊς. κοινός (Ρ. 40). του. 

ΠΕΡ. 9. 13. κοινόω (ΡΡ. 15, 120). π ϑοσο [)οειί. 

12.531. βδέλυγμα (ρ. 71. τόδια-Ξικέοα. Ποῖ. 18. 14 

ἴρι χὴν ΡΙ ΒΒ 8:26 Τ᾽ 50)» Ξ το.) Ἰθοειί. 14. 5 

(Ρ. 73) 

«ὦ Ξπλοοτ Ποπη. 8. 25. τίθημι (ρΡ. 17). « αΞπιιου. 

Πς- 10Γ 6 (Ὁ: ΖΘ) 

« αὔοδὸὼ [5.43. 17. ἵππος (Ὁ) (Ρ. 70). -διαωοοαο 

ΡΙ. ]οοἱ 2.4 (ρ. 43. « τίαωαω [5. 43. 17 (Ρ. 35). 

δρῦν, [ΠῸΡ. 2. 18. βοηθέω (Ρ. 14). δια 2 (ογ. 6. 

2 (Ρ.7. « απόοδιωδι(π) 15. 10. 3 (Ρ. 29. εοὐθοτ 

αεη. 2. 18. βοηθός (Ρ. 84). 

αατοο ἄτη. 8. 13. ἐκλείπω (Ρ. 923. διαπέω 7οπαῖὶ 

2. 8 (Ρ: 120): «-α-Δτλο 9. 438. 6ὅ. ἄκρον (Ρ. 48). 

᾿αρα. 15. 60. 20 (ρ. 1206). ματϑτέοο ΠΠΕῈΡ. 1. 12 (Ρ. 23). 



ΟΙΟΘΘΑΚΥ. 

οἵαλνουτο. 15. 60. 6. ῥάπισμα (ρ. 113). 

νοῦ [ς. 43, 50. σειρήν (Ρ. 30). 

ἜΣ « αδωσθ ,λὼ 706] 8. το. ἄροτρον (ρ. 64). τάποτηίπ τ τένο 

λοι 
15, 42. το. ἄκρον τῆς γῆς (. 58). 

διλαοοτ Ἐν. 9. 27. ἁμαρτάνω (ρ. 63). δίδου, Ἐχ. 9. 

34. (ρ. 63). διυλιιοτ Εν. 10. 16. (ρ. 67. αλλωτί 

πο. 8. 23. (ρ. 1.7); [15.:.42: 24. (ρ. 418); πδιλαι 

Κοιη. 6. 6. ἁμαρτία (ρΡ. 3). « δόλιο ΡῬΙ. ΠΙῈΡ: 1. 

(Ρ. 22). πόλλ Βοηι. 14. 23. (Ρ. 241). 

λαδιωσπ ἀεη. 22. 4. ἀναβλέπω (ρ. 105); Ἐκ. 10. 28. 

προσέχω (ρ. 68). αλαδιως Ποῖ. 11. 16. (ρ. 54). 

ὌΔλοα, Πρῇ. 1. το. ἀνακεφαλαιόω (Ρ. 79). 

τλλδου τ [5.10. 2. πτωχός (ρΡ. 28). νἄχαλρο τ [5. 10. 2. 

πένης (Ρ. 28). 

δαλω 706] 2. 14. σπονδή (ρ. 45). 

ϑὩᾶρα. [ἰκοῃῃ. 10. 6. ἀναβαίνω (ρΡ. 5). τοαλ. 

Ρ. 134,1].γ7 (ἀνάβασις). «Φα-οτ» Μίοδῃ 5. ς. ἐπιβαίνω 

(Ρ. 24). 

Ὡ-.-0 Ὁ), ἰχοπ. 14. τς. λυπέω (ρ. 41). 

13.595 αλο Ερη. 1. 11. κληρόω (Ρ. 70). 

τέρα Ξιο [ΙἸλοιι. 11. 4. ἐρυθρός (ρ. 52. εὐϑῶςϑ-ο 

ϊς. 68. }ὙὉ {Ρ. τ10λ 

ἸΞο. (ΟἹ. 2. 14. προσηλόω (ρ. 13). 

δάλο ΠΡ. 1. 9. μισέω (ρ. 23). οὔτέ Κοηι. 12. 

9. ἀποστυγέω (Ρ. 50. νἅλοο 5.9. 11. ἐχθρός (Ρ. 27). 

το ἄστη. 22. 17. ὑπεναντίος (ρΡ. 107). 

λ ΡΠΠ. 4. ὃ. σεμνός (ρ. 11). 

« οσλό [|5.8. 20. βοήθεια (ἼΠΨὉ .λ5..) (Ρ. 26). «ϑῶσϑ.οο 

τα τὶς (βοήθειαν) (Ρ. 2, 1]. 3). 

τότ Εχ.9. 31. κριθή (ρ. 63). 



“οι 

ΟΙΟΘΘΑΚΥ. ΟἿ 

»διαθαοο [οὁὉ 16. 6. χεῖλος (Ρ. 56). 

πλοῦ 7006] 2. 12. κοπετός (Ρ. 45). 

Ὡ-500. (1. 6. 17. παρέχω (Ρ. 111) 

ϑυθο τλ ἨδΡ. 11. 32. ἐπιλείπω (Ρ. 19). 

πιο τοι. 1. 2ο. γραμματεύς (Ρ. 115). 

πιϑο ἀεη. 2. 4. γένεσις (ρΡ. 83). 

«ἴθ (εη. 22. 17. χεῖλος (ρΡ. 107). 

ΟἿ. 06] 2. 2ο. ἀφανίζω (ρ. 46. φονὕδιοοτ [06] 

1. 17. (ρ. 45). εοἴδιοο τε 706] 1. 18 (ρ.42). « α!οο(π) 

7οεὶ 2. 3. ἀφανισμός (ρ. 43. ὃδνιυοῦδι οοτε Ἐκ. 10. 15. 

φθείρω (Ρ. 67). 

τοδι ἄεη. 8. 22. ἔαρ (ρ. 94). 

-ὩΦο- 

αΞ Ἃμ!]. 4 4. γενόμενος (Ρ. 34. παϑπιν διε ΡΠΪ]. 

25. 8. ΤΡ ἘῈ} 

Ξωοδι παῶὸ τ Τίπι. 8. 14. γράφω (ρΡ. 20). 

που, Ἐρῃ. 1. 550. ὑποτάσσω (ρ. 75. οπανδιχ τ 

πότε 10.5.2. {9} τέπξα.δισ τὸ Κομι. 8. 7 (Ρ.. 4 

οῦπξν. δια Ξῦ (α]. 4. 3. δουλόω (ρ. 34. πάπας. ΤίΙϊ. 2. 

Ι[5. ἐπιταγή (Ρ. 39). οὔξοσ ΠΕΡ. 2. 15. ἔνοχος 

(. 14). 
τι ϑα-. ἄση. 2. 4. γένεσις (Ρ. 83); ΕΡΠ. 2. το. ποίημα 

(Ρ. 8. νὍ»α:.-39α.»- ἄἀεη. 2. 2. ἔργον (Ρ. 83); Κοπι. 9. 32 

(Ρ. 5). 

» ἘΞ... 20 ογ. δ. 17. παρέρχομαι (ρ.6. τῶ τ:5.:-. 

Εχ. 9. 13. Ἑβραῖος (ρ. 61); Ἐκ. 10. 3. (Ρ. 65). -«οὐαϑ. 

7" 21. 290. παραπορεύομαι (ρ. 75. τέδιοαταν. τ Νοηι. 

8. 25. πάρεσις (ρ. 17). ΦΑΞαΣ ἴπια. 15.9.17. ἄνομος 

(Ρ. 28. τωοαξειτιπ ΗερΡ. 1. 9. ἀνομία (ρ. 23). 



“29 ΟΣ... 

παςΣ- 

ται. 

2.3, 

ΟΑἸΟΘΒΆΚΥ. 

(οα. ἀ-Ξ5-.-..1.5...} Ῥεῖ. 18. 13. παράνομος (Ρ. 73). 

«οὐρα-- τσ Ιοη. 4. " ν ἀνομία (Ῥιυ τϑὴ: 

το Ξαι απ: ΠῚ 2.125. (ρ: 39): 

τταξο. 70ε] 1. 17. σῖτος (Ρ. 42); 06] 2. το (Ρ. 46). 

πάν. [5. 11. 6. μοσχάριον (Ρ. 32). τπόδλνα. ΠΡ. 

9.13: δάμαλις {ρ. 15): εὐα-. ΗΕερ. 9. 12. μόσχος 

(ρα τ οὗλον. Ἡεβ.9.ὄ 12 (Ρ. 120). 

« τοὦ. ἄτη. ὃ. ὃ (ϑιρετῆιϊιοι5) (Ρ. 85). 

Ἀλτλῆξε 1)ευῖ. 18. 6. κόλπος (Ρ. 72). 

πᾶς. Ἰνοη). θ. 6 (μηκ)έτε (Ρ. 3). 

πόδια. Απιοβ 8. το. ὀδύνη (ρ. 115. παι δνϑ 15. 

58.4. ὀδυνάω (. 117). « ἀπὰὶ δι 15.8. 21. λυπέω 

(Ρ. 26. »γδοδιας. ἀδη. 8. 16. λύπη (Ρ. 896. μας 

ἀξη. 9: 17.) {ρ: δ6). 

πόδιν οτ 15. 40. 4. σκολιός (Ρ. ὅδ). 

οἵαν διτ. [ς5. 42. τ᾿. τυφλόω (Ρ. 47. τῶταιϑ, τοὺς 

[5. 42. τὃ, το. τυφλός (ρ. 47). πῶυταιϑ 15. 35. » (Ρ. 36). 

« οἴμν ὸι, ]09ε] 8. 12. ἐξεγείρω (ρ. 64). 

οὐασ ΗΟ}. 11. 37. αἴγειος (Ρ. 20). 

αϑαλνας. ]οπδῃ 8. ὃ. περιβάλλω (Ρ. 120). λοι δι το 

ι ΤΠο55, 4. 17. ἁρπάξω (ρ. 7ζγ838. τόδιοιλυο. ΗΘΡ. 1. 12. 

περιβόλαιον (Ρ. 23). «πδιϑλ.ν. 15, 03. 1. στολὴ (Ρ. 110).Ψ 

έν... 50 5 Ὁ {: 27}. γϑν 15. 03. 2. ἔνδυμα 

(ΡΠ Ύ10): 

«οἵδ. αεη. 19. 28. ἀτμίς (Ρ. 103). 

τάν. Ἐρῃ. 1. τι8. ὀφθαλμός (ρ. 7). 

Δδὰς Ἐκ. 11. 4. εἰσπορεύω (φ. 69. δα.» Ηδ}. 1. 

6. εἰσάγω (Ρ. 22). διε. Ηεβ.9. 12. εἰσέρχομαι (Ρ. 15). 

δαν. Ἐχ. 9.1 (Ρ. 60). δαν ὃν αεη. θ. 18 (Ρ. 90). πάδλαιξο 

Ιλοπι. ὅ. 2. προσαγωγή (Ρ. 2). τόδιαλαϑο ΠΗ Ρ. 10. 10. 

εἴσοδος (ρΡ. 15,121). οολα. Ερῇῃ. 2. 7γ. ἐφ᾽ ἡμᾶς (Ρ. 8). 



.Ὡ..3..»-. 

ΟἸΙΟΘΒΘΑΚΥ. ον 

σέλι Ρίον. 9.9. ἀφορμή (ρ. 96). 

πλο. ἀεη. 22. 5. ὁλοκάρπωσις (Ρ. 105). πδλς. αεη. 

22..3. (ρ. 105. « -αλν» ρ]. Εκ. 10. 25. ὁλοκαύτωμα 

(Ρ. 08). 

ΑΥΕΘῚ ΕΡΗ. 1. 21. ὑπεράνω (Ρ. 7). τπέδιλε. Αοἰς 1. 

13. ὑπερῷον (Ρ. 134). 
τόλαλλο. ΤΡ 21. 18. λαῖλαψ (Ρ. 75). 

-ϑλο. σον 5. 19. κόσμος (Ρ. 0). οϑαλα. χλαλα 

ΗΕΡ. 9. 15. αἰώνιος (Ρ. 15). αξλασ .« οταξαὶνλ 

ΕΡΗ. 8. 21. τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων (Ρ. 10). 

χλαν. ἄἀεη. 19. 4. νεανίσκος (Ρ. 100). «ατουτηαλαν. 

9.0 0 τὴ (Ρ᾽ 25} αὐξοαλας. ἘΣ: 10. Ὁ {Ρ: 66): 

Δι Ξαλτὸῦ Ποηι. δ. 4. κατεργάζομαι (Ρ. 2). δλιτλ τ 

Ερη. 1. 2ο. ἐνεργέω (Ρ. 7). πόδιαλξαν. τό ἘΠ. Ἵ το: 

ἐνέργεια (Ρ. 7). 

τέ α-ΞοαΞΣ- Ἐρῃ. 8. 18. βάθος (Ρ. 10); [5. 7. 11 (Ρ. 23). 

τα.Ξ5.».» Ἐρῃ. 8. 17. κατοικέω (Ρ. 10). « 1-5..»5» 

[Ξ 10: τῇ. (Ρ: 30). .«ὦ-τὰ.Ξ.-5. 06] 1. 14 (Ρ. 42). 

τδιτα 33. 15. 10. 14. οἰκέω (ρ. 39. τόξα. Ιτοηι. 

8.0 (ρ. 4); ἄξεη. 1. 12. χόρτος (ρ. 81. τέδιτα-Ξα.-". 

ΗΒ. 1. 6. οἰκουμένη (ρ. 22). τό Ξλϑ πάλτ Του. 18. 

Ι6. ἀοίκητος (Ρ. 73). «οδι..τὰ.Ξ-". Ὁ Τρ. 2. 22. 

κατοικητήριον (Ρ. 9). 

- αἷς. ΖΕΌΠΝ 9:0; πραὺς (ρ: 70 

τ. τον. 1. το. ἀθετέω (Ρ. 115. ος-- [5 8. 

15. ἀδικέω (Ρ. 112); ]οπδῇ 1. 13. παραβιάξομαι (Ρ. 128). 

«α-ς-- ΙΕ Ὁ τὸ δίκος ἴρ. 28); ἴ5. 69: 1 “βὲα 

ἴῃ τοὶ «-α-ς- (α) 15: 11 τὸ βίαιος (Ρ' 53) 

τέρας ο- 15. 61. ὃ, ἀδικία (ρΡ. το8). 



Ἃ.-2...".. 

-τὸὀ 

Δλϑες. 

αν 

ΟἸΟΘΘΑΚΥ. 

τέΞ  ας- Ἰλοπ. 18. 5. ἀνάγκη (Ρ. 50). 

τέξιωσ. ΪΤΪ΄Όπδῃ 2. 6. ἔσχατος (ρΡ. 128); Τ ει. 11. 24. 

ἴχνος (Ρ. 55). πδιπ ας. ΡΙ]. Νοπὶ. 4. 12 (Ρ. 18). 

« ακοδιπαν (Δ) 15. 60. 14. (Ρ. 125}. 

τόδιΞ-α. 5.5 Ι5. 40. 4. σκολιός (ρ. 37). 

τ- δλαλῷ ΡΏΠ] 4. 4. πάντοτε (ρ. 11); ΗΕΡ. 2. 15. διὰ 

παντός (Ρ. 14). 

τιν οὶ ΤΙΌΠΔ} 1. 4. κινδυνεύω (ρ. 127). 

ΞΘῊΣ. 706] 8. 15. δύω (ρ. 6. συὐϑϑξο [5.912 

δύσμη (Ρ. 2). τόνϑις. [5 11 τ|ιτ ᾿Αραβία (Ρ: 32) 

τέϑαϑι. Ερῃ. 1. 14. ἀῤῥαβών (ρ. γ9. «θοῷ [5. 

10. 53. συνταράσσω (Ρ. 31); [|[ἀπ|65 1. 8. ἀκατάστατος 

(Ρ.35. εἰξϑυεξυ 15. 8. 12. ταράσσώ (β' 12) 

ἀξιοῖ. διττ (τη. 19. 16 (Ρ. 102. « ααϑῖν διὸν 15. 

8.12 (ρ. 22. πϑῦν δι 700 21. 6. σπουδάξω (ρ. 74). 

τόδιϑοῖν. (παρασκευή) (Ρ. 70, Ι. 15). 

πέλϑεν. 15. 60. 2. γνόφος (ρΡ. 124}. 

τό. Ὡ- ἀἄεη.8.22. ψῦχος (ρ. 94). 

πδλται. Βόοπι 8. 30. ἀκροβυστία (Ρ. 17); Ἐοπι. 4. 9, 1Ὺ 

(Ρ. 18). «διαίτας. (ο]. 2. 13. (Ρ. 13). 

πος αλδιϑιῖα. ΡΠΠ. 4. ς. ἐπιεικές (ρ. 11). 

πόδιν. 

Θὸιν. 

τὸνν.. 

τέσ τ [|0ε] 2. 2. ὁμίχλη (ρ. 43); Ἐκ. 10. 22. γνόφος 

(. 67). 
απδις. 5. 40. 5. ἑτοιμάζω (ρρ. 37, 88). πόδιν δι ξ 706] 

2. ς. παρατάσσω (Ρ. 43. ππδιπθο Ρ5. 87. 17. ἕτοιμος 

{ρ. 111} 

οοϑις. 700 21. γ. παλαιόω (Ρ. 74). 

οὔδιαξο 2 (ογ. 6. το. πλουτίζω (ρ. 45), Ὥδιανι. Ερῃ. 

2. γ. πλοῦτος (ρ. 8. τέτδιακ. Ερῃ. 1. 18. (Ρ. 7). 



ΒΑΕ 

τ λ.ο 

λωο 

αΙΟΘΘΑΒΥ. ον! 

πίϑι. ὅἀεη. 19. 3. πέπτω (Ρ. 100). 

ἐπ, ὄντε 7061 1. 17. κατασκάφω (Ρ. 42). 

δι νος. 0]. Ἐκ. 9. 14. συνάντημα (Ρ. 61). 

ὌΝ αϑ Κοηι. 12. 4. σῶμα (ρ. 46). πὰ Ναὶ Κοπι. 

66 (δ: 3) « αοταλα.. ποῖ. 8. 11 (ρ: 4) 

δυτόταν αϑ (ΟἹ. 2. 9. σωματικῶς (ρ. 13. »εΝῶϑ, 5. 

50. 6. σιαγών (Ρ. 113) 

χαϑ Κη. 8. τ9. στόμα (Ρ. 17). « Δου-Ξ 5. 15. 9. 12 

(Ρ. 27). τέξϑυοϑ. οαι. 10. τὸ (Ρ. 6). τος Ιλοπι. 10. ὃ 

(ρ: 5 τ οαεσα τος, 5:8: (1 78): 

ὐδιτ [5. 40. 14. συμβιβάζω (ρ. 97). ὠλῆδιτ τόλ 

[5, 7. τ6. ἀπειθέω (Ρ. 23). τλ-ϑα--- δὸνΞ» πάλ 15.8.11 

(Ρ. 25); Ερῃ. 2. 2. τῆς ἀπειθείας (Ρ. ὃ). 

ωδλο...5. Ερῇ. 2. 3. φύσις (Ρ. ὃ). 

τνα.θ, [5. 85. 6. μογιλάλων (Ρ. 36). 

-ὦ-ϑ Ρτον. 9. 4. ἄφρων (ρ. ο6). τπέδιος.ϑ Ῥτον. 

9.6. ἀφροσύνη (Ρ. ο6). 

-λοδιξο ]απιε5 1. 6. διακρίνω (ρ. 3. «αδαιὶϑ.5 

σόλλιλη Ἐκ. 11.4 περὶ μέσας νύκτας (Ρ. 60). αἷς 

“λ.5 ΗΕ}. 10. 24. ἀλλήλους (Ρ. 16). ΕΥΒΕΝΙ ΜΌΝ 

Ἰλοπι. 14. το. εἰς ἀλλήλους (Ρ. 41). 

ϑυαλο, 5. Τίπι. 2. 4. στρατεύομαι (Ρ. 21). ὅλο 5. Τίπι. 

Ὁ στρατολογέω (Ρ: 21} “αλο δι Τ1ῸΡ 16. το. χράω 

(Ρ. 56). « αδδιρλο, Κοηι. 12. 1. λατρεία (Ρ. 46). 

τώλο, ΗεΡ. 2. 15. ἀπαλλάσσω (Ρ. 14). 

οἷο Ρτον. 1. 7. ἐξουθενέω (ρρΡ. 25 88). « αλαροαὸδι 

700 21. 29ς. ἀπαλλοτριόω (Ρ. 75). 

νἄϑαϑ (ἱἹ. 2. 15. θριαμβεύω (Ρ. 13). 



ΟΥΤῚ 

τς5 ΗΘ". 9. 

ἩΠΕΡ. 9. Τὰ (Ὁ: 15) 

ἜΑ τος Ὁ ἘΡΕ 

- 
πα ο, παρϑ τ7ῃ65. 4. 

Ερῃ. 2. 15. ἐντολή (Ρ. 9). 

(Ρ. 29). 

“λαϑ αθϑ τον. 1. 2. 

Ῥτον: 9. 6 «(Ρ. 96). 

τήλυροδῦ. 15. 60. 13. 

πιο. ιτῶ,, -πτῦ, 

τ τῷ ΞΟ 706] 2. 5. 

πότ. 

“ὐὸὰ τ οτοσ πέλο., 15. 10. 14. 

οὐσταθ ἀεη. 2. 8. 

14. 

[5. 9. τ8. καίω (Ρ. 28). 

σΙΟΘΘΑΚΥ. 

α 2γναϊαομηε (Ρ. 120). "ς--3 

τς 95:5 [5.10. 14. διαφεύγω (Ρ. 30). 

.4. ἄμωμος (Ρ. 79). 

Κοπη. 12. 8. ἱλαρότης (Ρ. 50). 

[6. ἐν κελεύσματι (Ρ. γὅ). τώπδοαϑ 

τπσδοπθϑ 5. 10. 3. ἐπισκοπή 

φρόνησις (ΡΡ. 24, ὃ7). τδιαλλιοο, 

πύξινον (Ρ. 125). 

τότ 15. 10. 16 (ρΡ. 30). 

φλόξ (Ρ. 43). 
2 ΤΙπ,. 2. 6. καρπός (Ρ. 21). 

νοσσία (Ρ. 30). 

παράδεισος (Ρ. 83). 

τέλνταθ 15. θ0. 17. σίδηρος (ρΡ. 125). λιτὰ 15. 60. 

τ. Ὁ: 26): 

“Ἷ9, «. αὐνοτο. [5. 11. 14. πετάννυμι (Ρ. 33). 

ω.51.5 οὐαὶ τὸ ΠΙῸΡ. 1. 3. φέρω (ρ. 22. τόδιαραλτο ΕρΗ. 

1. το. οἰκονομία (Ρ. 70). 

πιο τ (Ο]. 2. 15. παῤῥησίᾳ (ρΡ. 13); ΗδΡ. 10. το. 

παῤῥησία (ρΡΡ. 15, 121); ΗδΘΡ. 10. 35. (Ρ. 19). 

»--το »Ὡῳ1)α5 δ ευΐ. 11. 17. ἐν τάχει (ρ. 564. Φοἷμαα-5 

τ Τίπι. 8.14 (ρ. 20); 5. 9. 1. ταχύ (Ρ. 26. «αϑῖϑ 

[5. 40. 15. ῥοπή (ρ. 97). 

οιϑο ϑῦϊο [5. 86. 9. λυτρόω (ρ. 37. εοΘ Ηδεθῦ. 9. 12. 

λύτρωσις (Ρ. 15). τέλοτο ΠΕΡ. 9. 15. ἀπολύτρωσις 

(Ρ. 15}. 

ΕΝ χαἴθ.,. ἸΌΠΔἢ 1. 3. πλέω (Ρ. 127. μισῖϑ 15. 42. τὸ 

(Ρ. 58). ασο τ Εν. 8. 23. διαστολή (ρ. 59); Κοπι. 8. 



τδιο, 

“» ὅλο, 

τὸς 

ΟΙ ΞΘ Δ ΕΥ. ΟἿΕΣ 

22. (Ρ α-π τς ϑτότ οπι. 12. 6. διάφορος (ρ. 50). 

χοῦ Ποηι. 1. 1. ἀφωρισμένος (ρ. 16. «διᾶκο 

Τειῖ. 18. 16. δίοδος (ρ. 73. τα τϑ 706] 2. 4. ἱππεύς 

(Ρ. 43). 

Χο λ 0} 21. 14 (- οὐ βούλομαι) (ρ. 74). 

ταχϑὸν Τρειί. 18. 14. ἐρευνάω (Ρ. 73). 

Διασο Εχ. 9. 22. ἐκτείνω (ρ. 62. τγκϑ Εχ. 9. 23 
(Ρ. 62). Δαν... 15. 11. το. ἐπιβάλλω (ρ. 33). 

τισχο, 5. 36. 6. τρανός (Ρ. 36). 

ποδιαο ΕρΗ. 8. τὃ, πλάτος (. 10). ἀχοτέδιαϑ (τη. 

θ. 15 (Ρ. 89. τέδιαδι. Τροιῖ. 11. τ6. πλατύνω (ρ. 54). 

ροδιθ. 15. 42. 20. ἀνοίγνυμι (ρ. 47. «ς»διϑδι.» 15. 

85. 5 (Ρ. 36). 

Ὡν 

τέϑ δι θεῖ. 18. 8. συνθέλω (Ρ. 72). ας. Κοη,. 

10. τ. εὐδοκία (Ρ. 5). 

Ἀϑοτί Αοἰ5 1. ς. βαπτίζω (ρ. 131). « αὐδὰν αϑοϑ 

[ου «. αδδος 5 ἸΑΤΟ 5. Φὲ 29. ἴΡ. 532) 

αρλθςς ΗΕρΡ. 10. 37. μικρός (Ρ. 19). πολπος. [5. 10. 

7. ὀλίγος (Ρ. 29). 

τὔϑοῖς ΡΠΠ. 4. ὃ (Ρ. τι). Ξοῦῖς Νοηι. 8. 26. δίκαιος 

(Ρ. 17); Κοηι. 10. 4. δικαιοσύνη (Ρ. 5). ΦοΤΩϑ9 Κοηι. 8. 

26. δικαιόω (Ρ. 17). Ὡς τέ. Ἐὸπὶ 4. 1 (Ρ: 18} 

ὃ ΟΠ. ὅ. 1 (Ρ. 2). «Ως. ἰχοπΊ. ὃ. 4. δικαίωμα ολο ΩΣ κ ῦ τς Κκ 8. 4. δικαί 

(Ρ. 4); Κοηπι. 8. 26. δικαιοσύνη (Ρ. 17). Δοσς, ᾷξεη. 19. 

19. δικαιοσύνη (Ρ. 102). 

τόδ ας. 15. 85. 6. διψάω (Ρ. 530). τοςος. Απιοβ 8. 

11. δίψα (ρ. 115). τύδιαςος. 15. 44. 5. δίψος (ρ. 38). 



οΧ 

πος 

λ Ξς- 

σΙΟΘΘΑΚΥ. 

πεύς Εχ. 9. 2. ἐγκρατέω (ρ. 60). ὄυπς, [5..42. 6. 

κρατέω (Ρ. 57). τ᾽δος ἀδῃ, 7. 18, 10. ἐπικρατέω (Ρ. 02). 

«Ὡ πος ΗδΕρΡ; 2: 14. κράπος; (5 118}. «οτος: ΗΦΘὉ. 2. 

οο 12. (Ρ. τὴ) «- οτδι.πς, 710» 11. ἔχω (Ρ. 56). 

πος» Ῥραῖ. 11. 17. συνέχω (Ρ. 54). πος δι ἄεη. 8.2 

(Ρ. 92)... πος ΗΕ}. 10. 23. κατέχω (. 15). οτοτίς 

2 ΟοΥ, 6. τὸ (5 ΦῈ} πὸ «ὃν 15. 10. 29. λαμβάνω (. 31). 

-« 15 Ετον 1:17: δίκτυον (ρ: ΤΟΖ᾿: 

πόνος ( 4]. 4. 6. κράξω (ρ. 34). δϑλ οτί ]οεὶ 1. 14 

(Ρ. 42). βοῶ 5. 40. 3. βοάω (Ρ. 37). λοοτῶ, Ὅν. τῇ 

[5. 40. 6 (ρ. 38). δον τί Τοπδὴ 1. 14. ἀναβοάω (Ρ. 128}; 

Τόοπδῃ 8. 8 (Ρ. 120). ρος ]οπδῇ 1. » (Ρ. 127). 

ϑςτ ]οπδαὴῃ 4. τ. λυπέω (Ρ. 130). τος 9 Θοῖ 

Ὁ: 16᾽ ΤΡ: 45). ὔϑοςθ ἃ ἜΠΕΘΘΣ 15. (07 77). δι ος 

Ἂν ]όπδῃ 4. 9 (Ρ. 131). Ξ.-Ξ»" ]οπδὴ 4. 9 (Ρ. 131). 

πέος, Ἰοπαῖ 4. τ. λύπη (Ρ. 130). δος 15. 86. τὸ 

(Ρ. 37) 

δὼ.» [5. 42. 23. ἐνωτίζομαι (Ρ. 47). 

Ξο.ϑ9 1900 16. 35. παρενοχλέω (Ρ. 55). πους 

Ζεςῖι. 9. 13. μαχητής (Ρ. 70). ὐϑαὺς ]οεὶ 2. γ (ρ. 43) 

τυ ϑαυς ]οεὶ 8.0 (Ρ. 64). 

λς ΗΘ}. 2. 14. διάβολος (Ρ. 14). 

τόξὶς: Ερῃ. 2. ΄ι6. σταυρός (Ρ. 9). Ξπιλδς 1. 14, 

πέπολς 11 (. 138) 

«αὐταδς, 5. 10. 11. εἴδωλον (Ρ. 20). 

υπό τα Ὁ: 130. 1.14 (ἀπ! εν} 

ϑος, Εκχ. 10. 5. φύω (ρ. 66). «- Δλλϑὴςαο, νλΑ τς.» 

15, 35.1, 2. ἀνθέω (ρ. 36). να τ 15.61. 11. ἀνατέλλω 

(Ρ. 1οδ).. τές θη, 15. 61. τι. αὐξάνω (ρ. 108). 



λξϑο 

ΟΙΙΟΘΘΑΚΥ. ΟΧΙ 

οἷος Ρ5. 87. 17. ἀλγηδών (ρ. 111). 

ϑαθς 15, 60. 17. ἐπίσκοπος (ρ. 1260). 

πόϑαθς Απιοβ 8. 12. βοῤῥᾶς (8) (Ρ: Ὑ5}; 1|5Ε] 2: 

29. {0 46); 15.413:-6 ΓΡ 48. 

«τς, τ. 706] 2. 5. ἐξάλλομαι (ρ. 43). (- παρ»). 

πέϑυις Ῥγον. 9. 4. ἐνδεής (Ρ. 96). εοὐδοῖς ΗΕΡ. 10. 

35. ἔχω χρείαν (Ρ. 109). «- οὐσκαῖας, ποπ. 12. 13. 

χρεία (ρ. 51). 

»οῦτος, 700 21. 33. χάλιξ (ρ. 75). 

.-ΞΦ 

λπανδὶι δ. 1. 12. ἑλίσσω (ρ. 23). 

.« αλπ δι 2 (ογ. 6. 1. δέχομαι (ρ. 7). Διπο τ 9 (ον. 

0:72. (ΕΣ 7): 

Δισαολ ΗὌρΡ. 1. 7. πρός (Ρ. 22). 

Δλαβϑαὺὶ 7061 1. τς. κατέναντι (Ρ. 42). -λπαιλ 9 

]οπαὴ 4. ς. ἀπέναντι (ρΡ. 130). ἄϑααλ (ο]. 2. 14. 

ὑπεναντίον ἡμῖν (ρ. 13). ϑααλ 15. 10. 14. ἀντ(είπη) μοι 

(Ρ. 30). 

τόλιπιο Ρχον. 1. 6. σκοτεινός (ΡΡ. 24, 87} -λξο 

(ξη, 1. 18: σκότος (Ρ. 81}; 706] 2. 2 (Ρ. 43); (Ὁ). 1. 13 

(0. 12} ᾿ϑὸ ξο [ς. 8. 22 (Ρ. 26). 

δι ποι Ρ-, 68. 5. πήγνυμι (ρΡ. 110). 

οϑξο δι Βοπι. 6. 4. συνθάπτω (Ρ. 3. ποδὼπ 700 17. 

ι. ταφή (ρ. 56). »νοαἴαπο 15. 68. (ρ. 117). «οόνταξιαξο 

Αεἰς 2. 29. μνῆμα (Ρ. 133). 

« αὐλιο ΠΤ ευῖ. 10. τ6. τράχηλος (Ρ. 52). 

Ἰῶοτο ἀωσο Αοἰβ 2. 25. λέγω (Ρ. 132). διξι.. πο ΤΠ παῖ 

4.2. προφθάνω (ρ. 130). μαϑιχο» μξλα 3. Ἰλοπ,. 12. 10. 



ΟΧΙ 

δι 

ΘΟΙΌΘΒΑΚΥ, 

προηγέομαι (Ρ. 50. ὭπδΩ Ἰχοπι. 14. 22. ἐνώπιον (Ρ. 41). 

ὭὌσΔΟ (99 κοῃ,. 1. 2. προ(επαγγέλλω) (ρ. 16); Ερῃ. 

2. το. προ(ετοιμάζω) (ρ. 8); ΗΕ. 1. 1. πάλαι (ρ. 22). 

«-« αΞοιαςδι Ποηι. 12. 1. παρίστημι (ρ. 46. ναΞτῶπαο 

7οεὶ 2. 3. ἔμπροσθεν (ρ. 43). τέδιιΞλΟ 15. 43. 18. πρῶτος 

(Ρ. 706. οροτὐέξευο [95.11.14 (ρ. 33. »,Ξ᾿οπο 15. 11. 14. 

πρῶτον (Ρ. 33. »ΞΩ 1 ΤΠ655. 4. τ6 (ρ. γ8. τυ ξοο 

[5. 44. 6 πρῶτος (ρΡ. 38. ,αϑο ΗΘ6Ρ. 10. 32. πρότερον 

(Ρ. 19). »αϑϑαθϑ 15. 60. ο. ἐν πρώτοις (ρΡ. 125). τδισπνα -- 

τόδιιτσ α.5 (οἵ [5.3 (ρ. 123 [55 »ῦᾶπ (0] 1 17 

πρό (Ρ. 12). »ξα.ο 15. 2δ. 1. ἀρχαῖος (ρΡ. 135). 

τόδιαξαο ρ]. 2 (ογ. δ. 17. (Ρ. 6). 

τέξνοπσποτ ]οηδῇ 4. ὃ. καύσων (ρΡ. 130). 

πῖπο Ι0ε] 2. 6. χύτρα (ρ. 43). 

στο Ι|0ε] 1. 14. ἁγιάζω (ρ. 42). ΧΉΩ, 15: 8. 15 

(Ὁ. 2. τἰπτεξο, τιστοόνξα ΠΕΙ͂Σ 9. 11 (ρ' 17) 

τά.χ.τὸ δες. 10. τ9. ἅγιος (ρΡΡ. 15,121. σα 15. 8. 

14. ἁγίασμα (ρΡ. 25. ,»ῇδᾶρὶῖ ΟἹ 2 (ογ. 6. 6. πνεῦμα 

ἅγιον (Ρ. 44). τύδικπο τ Τίπι. 8. 15. ([πτογρο]αῖθα) (ρ. 20). 

τῶντ πο ταρτῖς (ρ. 21, 1.3). πτσπαο υοπσδο δι. ΗςΡ. 9. 

12. τὰ ἅγια (Ρ. 15). 

Διο ]οπαῇ 1. 8. λαός (ρ. 127). πάλι ΗςΡ. 2. 

τ ΚΡ. ΤΩΣ 

τόξο. Ηρ. 2. 17 (ἰπξουροϊαΐθ4) (ρρ. 14,118). ποτ.» 

[5. 9. 7. κατορθόω (ρ. 27). «πδυπακο ΚΝ ομ. 6. 5. ἀνάστασις 

{Ρ. 2.) τδι. ΞΟ Ποπι. 1. 4 (Ρ. 16). « οςρδιταν ο 

Τειξ. 11. 6. ὑπόστασις (ρ. 53. «οδιξαιϑο ρΡ]. 2 Τίπι. 2. 

4. πραγματεία (Ρ. 21). 

μοδιΞὸ Κόοη,. 12. 8. προΐστημι (Ρ. 50). 

λλνο 19: 10}: ἀναιρέω {Ρ. 209} Δολνοὸν, Δ λας 

θυ 15: Ὁ (Ρ᾽ 73). 



ΟΙΟΘΘΑΚΥ. ΟΧΤῚ 

Ὅλο Δ αλναν 15.9.10. κόπτω (ρ. 27. τάϑλγο 15.10.23. 

συντέμνω (Ρ. 30). 

ἴλνο « οἵαλνοὸι Πευΐ. 11. 18. ἀφάπτω (. 54). τὰλιο αεη. 

22. 13. κατέχω (ρ. 1Ο6). 

πόιλοῖλνο ἀεη. 7. 11. καταῤῥάκτης (Ρ. 91). 

ΝΟ, ΙῸ0} 21. 16. γάρ (Ρ. 74); Κοηι. 15. 3. καὶ γάρ 

(δ. 4} ἜΝ ο ἩερΡ. 10.324. (Ρ. 10). 

«ϑαλγεο 06] 2. 6. κοιτών (Ρ. 45). 

πέιοαλνιο (επῇ. 1.21: κῆτος". (Ρ. 82). 

ποτ. Μίοδῃ δ. 3. καιρός (ρ. 24. Φαΐο 2 (οὐ. 6. 2 

(ρ. 7. Φοαῦκο σὸς 15. 8. 22. ἕως καιροῦ (Ρ. 20). 

τόδιοατιο, υἵοπ τόξοαν Τοπδῇ 4. 6, 7. κολοκύνθη (ρ. 130). 

ττδο ΤῸ} 21. 12. κιθάρα (ρ. 74). 

δΔο παλια: 7οπδῇ 1. 5. κουφίζω (Ρ. 127). Δλο 15.9. ο. 

ὕβρις (Ρ. 27). ἀλοο Ρτον. 1. τ6. ὙΠ (ταχινός) 

(Ρ. 104). 

πόλλο Ἐκ. 9. 23. φωνή (ρ. 62. ναλο ΚΕκ. 9. 28 

(Ρ. 63). 

τέπυλο τυρτῖς (πὸ 15, Ρ. 35) (καλάνδαι). 

τέδιαλο 706] 2. 25. ἐρυσίβη (Ρ. 50). 

πόδι το 70ε] 2. 25. κάμπη (Ρ. 50). 

κῶς Εχ. 10. 4. ἀκρίς (Ρ. 65). τ.5» 7061 ἃ... 25 

(Ρ. 50). 
“Ὡς δ 15. 40. 12. δράξ (Ρ. ο7). 

Σχο ἀἋδη. 6. 14. νοσσιά (Ρ. 80). 

τλο Ρτον. 1. 5. κτάομαι (ΡΡ. 24, ὃ7). « ᾶδλλο 

ΗςΡ. 10. 34. ὑπάρχων (Ρ. 19. « τόνλο ΠΕΡ. 10. 34. 

ὕπαρξις (Ρ. 19. »'λο ΤῸ 17. 2. ὑπάρχοντα (Ρ. 56). 

τένλολ Τί. 2. 14. περιούσιος (Ρ. 39). «. 

δ" 



οχὶν 

ἘῸ5 
1:8 

ΟΙΟΘΘΑΚΥ. 

τάχ Τ0ε] 2. ι8. ἕηχόω (ρ. 45.) χα.» 15. 11. 1ἱ 

(Ρ. 32); 15. 11. 13. (ρ. 33.) «οδιλο 15.9.7. ζῆλος (Ρ. 27); 

15. 11. τῷ (Ρ:.22); Εοπὶ 10] 2. (1:5). - τὴν 5 ΠΕ ΟΣ 

14. ξηλωτής (Ρ. 39). 

ὄνλο. 15. 43. 91. περιποιέω (Ρ. 36). 

προ (εη. 8. 11. κάρφος (Ρ. 93). 

πο ἘρΗ. 8. 14. κάμπτω (ρ. τ). παᾶπα.» ὃν ΡΗΙ. 

ὩΣ ΤῸ (ΡΡ: 1 112). 

. αλοο (Ρ. 28, ΠΠπ6. 21) (κεφάλαιον). 

-5 ΗΕερΡ. 10. 23. προεπαγγέλλω (ρΡ. 16); Κοηι. 1. 2 

(Ρ. τ6}. ς-. 7απηε8 1. 12. ἐπαγγέλλω (Ρ. 35). πόδι Ὁ 

Ηεῖ: 9.15: ἐπαγχελία (Ρ. τ}; ΗδΡ. 10. 36 ἵρ: τοὺ; 

ΗΕ Ρ: 11. 9395. (ρὲ 29) «πόϊς, «Ὁ ᾿Αἰφεβ. 3 4. (5 31: 

δι 5 ]οπαῇ 2. το. εὔχω (Ρ. 129). - «ς-ς"οςς 

7Τόπδῃ 1. τ6. εὔχω εὐχάς (ρΡ. 128). 

τς» 1: Ὅοι. 11. 22. κλάω (Ρ: 160}. 

«- αξοοςοὸι )ουε, 14. 1 (φοιβάω) (ρ. 73). 

τς5 7100 16. γ. ἔλαττον (Ρ. 56). 

οαὐοτπ ἀεη. 18. 4. καταψύχω (Ρ. οϑ). τῶοττ 5 Τίπι. 

Ἱ τ: ἀναψύχω {Ρ:. 21) 

πιο Ποηι. 1. 1. κλητός (ρ. 106). οἷο Η6Ρ. 9. τ. 

κεκλημένος (Ρ. 15). « ααδιωΐῖο ἘρΗ. 1. 18. κλῆσις (ρὲ 7} 

»ἸΩΣ ταν Τ}η8} 4. 6. κολοκύνθη (Ρ. 130). 

Ξοῖ ΠΕΡ.9. 14. προσφέρω (ρΡρΡ. 15, 120). «οἴ 

ΗΕ. 10. 22. προσέρχομαι (Ρ. 15). τάϑταος ἘΕρῇ. 2. 18 

προσαγωγή (Ρ. 9. τάΞϑταισϑ Ερῃ. 2. 17. ἐγγύς (ρ. 9). 

«τα 70εὶ 2. 14. θυσία (Ρ. 45); 1[5. 40. τ6. ὁλοκάρπωσις 

(Ρ. 97). 

πιο ΠΕΡ. 11. 34. πόλεμος (ρ. 20. τάξω 706] 

9. (ρ.235. ὠῖα τὐλλΞο 106] 2. 7. πολεμιστής (Ρ. 43). 

τιλδι το [06] 8.0. (Ρ. 64). 



οἷο 

ΟἸΙΟΒΘΑΚΥ. οχν 

αν ῶπ πόδι το. (μη. 19. 98 (τῆς περιχώρου) (Ρ. 103). 

πνταῦ. Ιθειῖ. 14. τ. φαλάκρωμα (Ρ. 73); Δηιοβ 8. τὸ 

(Ρ. 115). 

οϑαλνῖο ᾶδη. 8. 18. τρίβολος (Ρ. 86). 

το 7οε] 1. 17. σκιρτάω (Ρ. 42). 

αὐῖο |06ε] 2.1. σαλπίζω (Ρ. 43). εὐτο. Ζεοῆ. 

θ. τ (Ρ. 79): 

ς-ἴ αεη. 19. 27. ὀρθρίζω (Ρ. 103). οὐςῖο αοη. 

9.75 ᾧς. το). ςοἵο ΕΣ 9. 12 ἴρ: δ): τόδιτο 

7061 2. 2. ὄρθρος (Ρ. 43). 

»Σο ΕἘχ. 8. 32. βαρύνω (ρ. 60). »χ-οδιτ Εν. 9. 7 

(Ρ. 6. « αχοὸδν Ποειΐ. 10. τ6. σκληρύνω (Ρ. 52). 

τσ [5. 8. 21. σκληρός (Ρ. 26. « τπῶνχο [5. 8.11, 

7 ΡΣ 25). τόδωχο 15. 40. 4. τραχύς (ρ. 88). τ διτίασο 

15. 40. 4 (Ρ. 37). .- αἀπὸὰ διαασο Του. 10. τ6. σκληρο- 

καρδία (Ρ. 52. »«καα.5 Βοπι. ὅ. 7. μόλις (Ρ. 114). 

πο 100 17. το. ἀληθής (Ρ. 57. ογυξο ΡΗΠ. 4. 

ὃ (Ρ. τὴ): ΠῈΣ. 2 'ΘοΙΣ 6: ὃ Ὁ, 44) ΔΨΕΣ' ΡῬτον. 

Ἵ 7. (ρ. 24); Ηδερ. 10: 22. ἀληθινός (Ρ: 15} τλααβ) 

700 17. 8 (ρ. 56. τέλγυπιαο τ Τίπι. 8.15. ἀλήθεια (Ρ. 20). 

τάλαο 20 ογ. θ. 6 (ρ. 44. δρυσαο Ρβ5. 80. 15. ἀλη- 

θινός (Ρ. 70). ΔΕ ἘΞ 15. 10. 2ο. τῇ ἀληθείᾳ (Ρ. 30) 

δατπαο τῷ 15. 40. 7. ἀληθῶς (ΡΡ. 38, δ). 

«λυσΟ Ζεοῆ. 9. το. τόξον (Ρ. 70). 

τ 

« διωῦιτ χυῖ Ποπι. 4. 1. προπάτωρ (δ  ) (Ρ. 18). “ὩΣ 

τλττέπ Μίοαῃ δ. 4. ἄκρον τῆς γῆς (Ρ. 24. «Ὡτοἵ 

τόν τιέπ Ποιῖ. 13,7 (ρ. 72. τέδωοιπ πέσ Ἐρῃ. 2. 

20. ἀκρογωναῖος (Ρ. 9). το χααὶτ ΠΕΡ 2. 17. 



ΟΧν] ΟΙΟ5 Δ ΚΥ. 

ἀρχιερεύς (ρ. 14. τάχδοα χοῦ ΗεβρΡ. 9.11 (Ρ. 14). 

πόλλιλν σοῦ τ Τηο5. 4. 16. ἀρχάγγελος (Ρ. 78). 

τοῦτο ἀεη. 2. το. ἀρχή (ρ. 84. α-ππέὶ (ο]. 2. τὸ 

(Ρ. 13). « τα» οἵ ρ]. Ο(ο]. 1. 16. (ρ. 12). τδιιέα χ οὶ 

ῬΙ" ΟΙΒΟ. τὸ ἴδ 1. Ἐτ ἘΞ ΠΕΡῚ τὸ καταρχάς 

(Ρ. 23); ἀξεηῃ. 1. 1. ἐν ἀρχῇ (Ρ. 80); 15. 42. ο. ἀπ᾽ ἀρχῆς 

(Ρ. 58. τάκ .ὡῷο Μίςδῃ ὅ. 2. (Ρ. 24). Ἀδιαςῖ 15: 

48. 4. κεφαλή (Ρ. 48). 

ΚΞ τϑιΞη [5.61. 11. αὐξάνω (ρ. 108). διωοῖς ἀσοη. 19. 

[9ς. μεγαλύνω (ρΡ. 102). »-ϑ τ 106] 2. 21 (Ρ. 49). 

« α5ρῖδι. Μίοδῃ ὅ. 4 (ρΡ. 24). τξϑιι Ποῖ. 11. γ. 

μέγας (Ρ. 53). τδι- 9.9 ρ]. ει. 10. 21 (Ρ. 52). 

τά ϑοῦ Ερη. 1. 18, μέγεθος (ρ. 7. ναϑανθ ϑΥ ]οπδἢ 

3. 7. μεγιστᾶνες (Ρ. 129). 

« αΞο! ΤΪοὁπ8} 4. 11. μυριάς (Ρ. 131). 

δια Ὺ ΤΟπΔῃ 4. το. ἐκτρέφω (ρ. 131. τάπ-.-ϑΥ [5. 

58. 7. ἀμνός (ς-κκ᾽) 5826}16) (Ρ. 117). πάντ [5. 40. τι. 

ἄρνες (Ρ. 97). 

ΕΞ ὉΑΞῚ [5. 10. 6. κονιορτός (ρ. 29); Εχ. 9.9 (ΟΡ. 61); 

(εη. 2. 7. χοῦς (ρ. 83. τάνα.-5Ὶ [Ι5. 68. 3. γῆ (Ρ. 110). 

ςΞὶ ος τὴς ΗΘ. 10. 22. ῥαντίζω (ρρΡ. 15, 122). ᾿φΞῖδιξο 

ἯΈῈΡ: 9: 12. {0.10} 

Ἔξ : Ἐι ει: 11. 17: ὀργίξω (θ. 54 ΦΌΝΟῚ 5. 10] Ὁ: 

ὀργή (ρ. 290. »ν» ΝΑ δῦ 15. 10. 5 (Ρ. 290). τ Υ 15. 10. 

2 ἴρ. 2. νίαν ἘρΡἢ.2. 2. ᾧς. 8). 

τλλΝ τ Τ0ε] 2. 25. βροῦχος (ρ. 50). 

ἈΝ τ .« οὐαὐλν 15. 11. τς (πούς ᾿πτεγροϊαῖς 4) (Ρ. 33). 

δ τ ααν ἀτός Ρτον. 1. 4. αἴσθησις (ρρ. 24, 82). τέδιαχν τ΄ 

Ῥτον. 1.2 {ῥρ}. 25; δδ). 



“οἵ 

“οὶ 

οὶ 

ΟἸΙΟΘΘΑ ΒΥ. ΟΧν 

ττὶδν Ρ5. 37. 1. παιδεύω (ρ. 111. τ» ΧἹ ΤΙΣ. 2. 12 

(ρ. 99} οσὶδιΞ 2. οι ὍΝ 9. (Ρ: 245) τδιοπ τ 55 

Ῥτον. 1. 7. παιδεία (ρρ. 25, 88). «οδιαπῖξο Του. 11. 2 

(Ρ. 52) τ ΞΟ Ρτον. 1. 2 (ρρ. 24, 87); 15. δ0. 4 (Ρ- 113} 

.- αλιοοῖ. ]06ε] 2. 4. καταδιώκω (Ρ. 43). 

διυαῖστ' 15. 68. 6. ΠΣ. μεθύσκω (Ρ. 120). 

οὔτ Ἃοη. 8.21. ὀσφραίνομαι (ρΡ. 94. «οὐ αοη. 

8.21. ὀσμή (Ρ. 94). 

τάξοο [5.7.1τ1. ὕψος (ρ. 23. ἀχα: 9 Ἵ (θη. θ. 15 

(Ρ. 8). τόδιαξαξοῖ 15. 10. 12. (ρ. 29... Ἃπυξαῦ 

ῬΗΙ]. 2. 9 (ὑπεργυψόω (ρ. 11). ϑ Ξατοαι, ἘΞ. 901 1 

ὑψόω (ρ. 77. χιξυοῦδι 15. 12. 4, 6 (ρ. 40). ναξϑαῦ 

15. 10. 34. ὑψηλός (ρ. 31. υξϑοαῖξο 15. 12. ν (ρ. 40). 

οαϑοιξοοῖδιξο 15.10.34. (Ρ. 31. τυ  ἜΞο ΗΘΡ. 1. 

3. (Ρ. 22. «τπῶὺδη ἀξαξηαῖ 15.9.9. ὑψηλῇ καρδίᾳ 
(Ὁ. 27). χοῦ (οἹ]. 2. 14. αἴρω ΟΡ. 13). χοϊτ. 15. 

ὅ9.11. ἀφαιρέω (Ρ. 117). πο νκάτν Τομδῃ 2. 4. μετεω- 

ρισμός (Ρ. 128). 

αὐτο ΡΗ]]. 2. 7. κενόω (Ὁ) (Ρ. το). ϑοῖ ΡΗΙ]. 

2.7 (ρ. 112. πτάλο.Ἷ ΟοΙ. 2. 8. κενός (ρ. 13. «εοῖ 

. οΥ δ᾽ τὸ (ρ. 123) αν 1.0.9 Ρ]. 0 21. 34 

(Ρ. 75). τόδιαλα. τ ρ]. Ἰομὰῃ 2. 9. μάταιος (ρ. 120). 

αλαῖ οὐλξαϑ 15. 8. 19. κενολογέω (Ρ. 26). αλοῖλ 

2 (ού. θ. 1. εἰς κενόν (Ρ. 7). 

τόλτ τ Τίπι. 8. 16. μυστήριον (Ρ. 20). 

πιοῦ δῷ Εν. 11. 5. μύλος (ΠῚ) (Ρ. 60). 

χνδ, [5. 9. 17. ἐλεέω (ρ. 28. ςΞπΟὟ ΗΘΡ. 2. 17. 

ἐλεήμων (Ρ. 118. ἐὐοῪ ΗΘΩΡ. 2. 17. (Ρ. 14). ΠΥ 

ἘΡΠῚΖ 4 ἔλεος (δ: 8). εξ. ῖ ΡΠ]. 4. ὃ. προσ- 

φιλής (Ρ. 11). το Ξα-»ἵ Κοπι. 12. το. φιλόστοργος 

(Ρ. 59). 



ΟΧΥΠῚ 

οὶ 

φ-»Ἱ 

ἘΈΤῚ 

σΙΟΘΒΆΑΚΥ. 

ΘΑΝῪ ἀση. 19. ο. ἀφίστημι (ρ. τοι); 0} 2]. 14 

(Ρ. 74. «αν 706] 2. 8. ἀπέχω (ρ. 43). ΕΝ ρῃ. 

2. 13. μακράν (Ρ. 9). πότ» αν 5 ΒΡίι. 2. 170 ᾧ(. 9). 

ΟςΝ 5. 10. 20, 21. πείθω (ρ. 30); 15. 42. 17 (Ρ. 47). 

φο 15.12.2 (Ρ. 390); 15..8:ὄ 1. (δ: 25)» 15:.8: 1, (Ρ:ΖΟὴ: 

δὲ ἴδετε ἘΞ: ΟἽ. 2 (Ρ. οη). ΔΩ 15. 10. 20 (ἀδικέω) 

Φ. 30). 
τέξαλιτ. ΡΠΠ]. 2. το. γόνυ (ρ. 11. διεπαδύς ρ]. 15. 

86. 3 (Ρ. 36). »διϑαλῖε Ἐρη. 8.14. (Ρ. το). «Δ ἘΞ 

ΡῚ: 15: 48... 17. ὥρμα (Ρ. 35). τϑα τς 15: 435: τῇ 

(Ρ. 76). τύδιαϑ τ. 706] 2. 5 (ρ. 43). «. δασδυϑαν ἘΞ9 0]. 

196 1. ᾽  {ρι {52} 

αὐτί ΠΕΡ. 11. 34. κλίνω (ρ. 20). οϑτςυ Ἐς. ΘΟ 

{0.70} λπτ πάλ ΠΡ. 10. 232. κλίνής (Ὁ. Τοὴ) 

Δ 15.9. 20. ἐκκλίνω (ρ. 28. « Φὐδτι. 706] 2. 7 

(ρ: 235). εὐὔλϑτΞο 15: 1012 (Ρ: 28). 

τοδὶ ἄἀεη. 8. 13. στέγη (Ὁ) (Ρ. ο3). 

οπσῖασ αϑοσε ἘρΙ. 8. 17. ῥιζόω (ρ. 10). 

ουϑτ Ργον. 1. 6. αἴνυγμα (ΡΡ. 24, 87). 

ὈΞῪ Ρ]. 706] 8. το. σειρομάστης (ΤΠ) (Ρ. 64). 

τ-Ξοὶ Ἃεη. 1. 21. ἕρπω (Ρ. 82); 1. 30 (ρ. 83); 7. 14 

(0. ΟἿ); 7.21 (: Θ2ὴς: 8. 17 {Ρ.. 93)» 8. τὸ, 9.3. ᾧρ: ΟἿ). 

το Ξοῦ ὉΠ. (εῆς 1. 20. (δ᾽. 81); 1. 26᾽ (ρ: 82)" 5 

(. ο. τόδιρα Ξοῖ ἀξ. 1. 25, 26, 28 (ρ. 82); 1. 30 

(0.83); δ. τ0; 26 .(Ρ. 90}; 7. ὃ Ὁ. οἷὴς “7.23; 8:1 {Ρ᾽ 02): 

τόδ, τοῖ ἀεη. 1. 24. (Ρ. 82). 

γϑοῖ ἀεη.1. ς. ἑσπέρα (ρ. 890. τέσ :αῚ ἄἀση. 8. 

ὃ, τὸ δειλινόν (Ρ. 85). 

«. οεοδι. διν ἐν ὁ 15. 63.3. Ὁ ΝῚ (ρ. 110). 



ΝΕ ΣῚ 

ὀνῖ 

“»ὐνὶ 

δι- 

τές. 

αΙΟΘΘΑΚΥ. ΟΧΙΧ 

ΣῪ ἘΠ οπ,. 9: 2". ἱλαστήριον (Ρ. 17). εὐον-ϑο τδιττ 

ἰλοπι. ὅ. το. καταλλάσσω (Ρ. 114). τὺ 5 Ὁογ. δ. 18 

(ρ. 6. τά ϑο 2 (οι. δ. το (ρ. 6. αν. διτ 2 ον. δ. 

20. (0: 7} τῶν τ 2 (οΥ. δ. 18, 19. καταλλαγή (Ρ. 6). 

τίν. τ. (οἹ]. 1. 2ο. ἀποκαταλλάσσω (Ρ. 12... τάχ 35 

ΕρΡΗ. 2. τ6 (ρ. 9. τόδαυδτ Ερῃ. 1. ς. εὐδοκία (ρ. 79). 

τϑτ. Μίςοδῃ ὅ. 4. ποιμαίνω (ρ. 24). «δι... κ 155 

Μίςδῆ ὅ. 4. ποίμνιον (Ρ. 24). τόδι.. ᾿ς 1.9 ρΡ]. 706] 1. 

18. ᾧρ: 42) ἦν 5 Ιοεἱ 1. 18. νομή. (ρΡ. 42). 

τ πόθεν Ρ 15: 85: χὶ ἔλος (Ρ: 37). 

τιον Ξο (εη. 1. 2. ἐπιφέρω (Ρ. 80). 

τδι.. οὐ Ξοὸ [5. 36. 9. ἀνίημι (Ρ. 36). 

οδιαῦ ΤῸ 17. 9. θάρσος (. 57). 

δὶ αεη. 6. 16. ὀροφή (ρ. 890). 

πθοῖ [5. 60. 6. ἔμπτυσμα (Ρ. 113). 

πόδιν το 15. 36. 5. παραλύω (Ρ. 36). 

ΔΙΣ. 159 7οὉ 21. 27. τόλμῃ (Ρ. 75); ]0Ὁ 21. 28 (Ρ. 75): 

πλσαὺ Ρτον. 1. το. ἀσέβεια (ρ. 104). 

αδδιοδιόιῖτ. Τει. 11. 25. τρόμος (ρ. 55). ἄεη. 9. 2 (Ρ. 94). 

υδίτξο Ποπι. 12. 11. ἕέω (Ρ. 51. εἰδιῖ Ἐκ. 9. ο. 

ἀναζέω (Ρ. 61). 

- 

δλασ. 15. 7. τι. αἰτέω (22) Ὅς τῶν. [Ξ 7 12 

(Ὁ: 23} δλατχι. δ ε5. 15 (ρὶ 35} ΛΕ 

Ερῃ. 8. 20 (ρ. 19. « Φφαδλις, ρ]. ΡΗΙ. 4. 6. αἴτημα 
(Ρ- 11} 

αλυυτό Ἐχ. 11. 3. χράω (ρ. 68). 

πδιδισι τ Ἐκ. 10. το. ὑπολείπω (Ρ. 67); ἄεη. 7. 23 κατα- 

λείπω (Ρ. 92. ὄνῖῶμις. 15. 11. τι (ρ. 32). τὸν τε 

ἴΞ 11 τὸ (0.35) οὔδι χ 55 ᾿Ξ Τ0: τὸ {Ρ' 39): 



οΧΧ 

ὙΠ 

γι 

ΟἸΟΘΘΑΚΥ. 

οἷδιὸδι τ Ξ 1 ΤΠ655. 4. 15. περιλείπω (Ρ. 77). τέδιτς, 

ΕΡΗ. 2. 3. λοιπός (Ρ. 8). τόδιτασ. ρ]. 1 ΤΠο95. 4. 13 

(ρ. 77). δωῖῶς Μίοδῃ δ. 3. ἐπίλοιπος (ρ. 24). 

πέξις ἐβδομάς {ρΡ: 2, 1. ὅ.. τόβξϑα-νς, (. 3,1. τ.) 

πόδι 3α.σ. Δοῖβ 1. 12. σάββατον (Ρ. 134). 

«. αΞπισ. [5.11]. 14. προνομεύω (Ρ. 33). 

αλσσ. [5.42. το. ὑμνέω (ρ. 58. « αιπχ,ὸν 706] 

2. 26. αἰνέω (Ρ. 50. λπσιττ 15. 25. 1. δοξάζω (Ρ. 135). 

λοι χττὶ. 1ς. 600. 7 (ρΡ. 124). «πδιλσχ ϑ ὈΠ 15. 9: 

ἔνδοξος (ρ. 40. τάναπξικπιδν τ Τίπι. 8. τ6. δόξα (ρ. 21); 

ῬΗΪ]. 4. 8. ἀρετή (Ρ. 11). «δωναπιχ ὃν [ς. 836. 2 (Ρ. 36). 

νδιλαιχοὸν 1ς. 43. 7 (ρ. 48. “(ξσ 2 (ού. 6. 8. εὐφημία 

(Ρ. 44. πάναξς. Ἐρῃ. 1. 5. ἔπαινος (ρ. 790. “οααχὸν 

ΡΗΠ]. 4. 8. ἔπαινος (Ρ. 11). Ορλϑδισ τὸ Κοπη. ὅ. 2, 3. 

καυχάομαι (Ρ. 2). 

ΞΣ ἘΕΡΗ. 2. 21. αὐξάνω (. ο). 

τόλλυϑας. [5. 61. 5. φυλή (ρ. 107); 7απι65 1.1 (ρ. 34); 

15.11.12. φῦλον (Ρ. 33) 

οῦϑας. 15. 48. τ6. τρίβος (Ρ. 35). 

πλξϑασ. [5.11.1 (ρ. 33. τόδιυϑασς ἀδη. 7. το. ἑπτά 

(0: Ο). 

βαξισ. (]. 2. 13. χαρίζομαι (Ρ. 13. « πέο-. τὺ. 

15. 10. 14. καταλείπω (Ρ. 30). ον οαπξσ. (ΟἹ. 1. 14. 

ἄφεσις (Ρ. 12. εἰϑᾶξισ [5.01.1 (Ρ. 107). δβο΄ϑᾶς 

15. 42. 22. ἀποδίδωμι (Ρ. 47). 

γα ἄἀεη. 19. 15. ἐπισπουδάξω (ρ. το1). πϑδισ τ 

Εχ. 9. 19. κατασπεύδω (Ρ. 62); 10. τ6 (Ρ. 67). 

ΕΣ Εχ. 8. 28. ἀποστέλλω (Ρ. 60). ΠΑΝ Ν Ἐκ. 8. 

20. ἐξαποστέλλω (Ρ. 60). τον Εχ 10,2 (Ρ' 6 

ὭΝ σὸν εἶχ. 10..4. (ρ. 65). 



ΟΙΟΘΘΆΑΚΥ. ΟΧΧῚ 

τις διυσσ, Ζες. 11. 14. ἀποῤῥίπτω (ρ. 104). 

ἴςωσ. ττασασ. (ρ. 126,1. 16) νἱρΊ!. 

ας .Ξ ας Ηεῦ. 11. 58. ἄξιος (ρ. 20. τα-- ΡΆ]]. 2. 6. 

ἴσα (Ρ. 10). »Α-Σ.Ξ Ρτιον. 1. 3. κατευθύνω (Ρ. 24). 

τας. 15.40. 3. εὐθύς (ρρ. 37, 88). Φωαςς, 15.40.4. εὐθεῖα 

(. 32. Φοασιττ ΠΕΡ. 1. ὃ. εὐθύτης (Ρ. 22). δα. Σ τ 

Ῥτον. 9. 6. κατορθόω (Ρ. 96. »ἭηΑ΄Σ» [5.9. 7. ἀντίλαμ- 

βάνω ΟΡ. 27). 
τ ασ-Ξῦ 00 17. 13. στρώννυμι (ρ. 57). νΔᾶχ. Ι0} 17. 

13. στρωμνή (Ρ. 57). νἂς. ἀεη. 22. 3. ἐπισάττω (ρΡ. 105). 

ας. Ἐχ.9. 29. ὡς (Ρ. 63). 

« ανχ. ἀεη. 18. 4. νίπτω (Ρ. ο8). 

Ὄτέσ. τ οΥ. 11. 29. διακρίνω (7) (Ρ. το9). 

τας. ἀτασ [5. 356. 6. ἄλλομαι (Ρ. 36. ταχϑ 0} 16. 5. 

ἐνάλλομαι (Ρ. 55). 

πῶοτϊα.σ. Ι0ε] 2. 7γ. τεῖχος (Ρ. 43). 

οὔὔσΞο Ηρ. 11. 34. παρεμβολή (Ρ. 20). 

ΞΤΕῚ ᾿ϑλαδιχ ΠΒοπι. δ. 9. σώξω (ρ. 114. τόδιαϑιας. ΕρΗ. 

1. 14. περιποίησις (Ρ. 79). 

α, δναςσ. ταδιαδισιτ. ΗΟΡ. 2. 14. μετέχω (Ρ. 14). διαϑδιαςσ. 0]. 

ΗΕερΡ. 1. 9.0 μέτοχος (Ρ. 23). α-ϑιὄνα.-χ.-9 Ρτον. 1. 14. 

κοινός (Ρ. 104). ἀαϑδιαδιχιτε ΗΘῸΡ. 2. 14. κοινωνέω (ρ. 14). 

«αἰ διδισι τ Ρτον. 1.11 (Ρ. 103. εαϑδιδι ποῦ οηι. 12. 

13. (Ρ. 51. εἰϑδνα.σ, ΗδΡ. 10. 33. κοινωνός (Ρ. 10). 

τί »-. » ἋΣ. [00 17. 5. τήκω (ρ. 50). 

πὰς. πᾶσ. Τρ οι. 10. 17. δῶρον (Ρ. 52); [5. 8. 20 (Ρ. 20). 

λα, οσ Εχ. 9. ο, το. ἕλκος (Ρ. 61). 

ας. βϑαρχ ἢ ειί. 12. 29. ἐξοχλοθρεύω (ρ. 71). « Δαν» διχ» 

Ἰθευ εἴ. 19 (Ρ. χὰ 

5 



σΧΧΙΪ σαΙΟΘΘΑ ΒΥ. 

ΠΑΝ σέ τ Ὁοτ. 1. 2οθ. μωραίνω (Ρ. 115). δαλυα, τ (οΥ. 

1. τὸ. μωρία ι(Ρ. 118}; 1. 23 (Ρ. τὸ) 

χαλυς. 106] 8. 18. σχοῖνος (Ρ. 05). 

δας. τέλος. ἄἀεη. Τ. 18, ἐπιφέρω (ρ. 92). ((ἢ οὗ Εχεκ. 
21. ὃ. τ6. κωπηλάται.) 

τς. ΟΣ τ Ι5. 12. 4. ὑμνέω (φ. 40. ἴσῳ (ρ. 136, 1]. ο, 

10). Ὥχσχῶ ΠΕΡ. 2. 12 (ρ. 14. τδιις. Ρ5. 64. 1. ὕμνος 

(Ρ. 89). τόδιπν τότας Ρς. 97. 1. ἄσμα καινόν (ρ. 78). 

νδιτασ. Ις, 12. 2. δόξα (ρ. 30). 

πότον οἵοτό ΔΛοίβ 1. 12. ὁδός (γ»») (Ρ. 134). 

«ΞΑΣ, «οδιϑααστῦ Εκ. 10. 

15. 11: 5 {Ρ.532} 

λλαν, δλαν. 1-. 43. 7. κατασκευάξω (Ρ. 48). τλλασ- τπλι 

αεη. 1. 2. ἀκατασκεύαστος (Ρ. 80). «λαλαν ἜΡΗ. 1.2] 

καταβολή (Ρ. 70). 

[Ὁ] ῳ κοίτη (ρ. 08). « οςδιεϑαλσϑ 

ο- τόλασο ΗἘερ.9. 11. σκηνή (Ρ. 15). 

τσ ΗΘΡ. 11. 37. δέρμα (Ρ. 20). 

-ἀν λυ. Ἐχ.9. 28. παύω (Ρ. 63). - αν. Ἔχ. 9. 20 

(Ρ. 63). αλσ. Εχ. 9. 233. (Ρ. 63) πλν Ἐκ. 9. 34 (Ρ. 63). 

. πισαξὶν ῬΙ. Ἐκ. 9.0, το. φλυκτίς Ὁ. 61). 

ὡλὶν, ὡϑαὶχ, Βοηι. 8. 3. πέμπω (ρ. 4). οοδὸιχτο 2 ΘοΓ 

ὅ. 20. πρεσβεύω (Ρ. 6) Ὅλ -- λα υ 95) Αοίς 2. 306 

(Ρ. 134). 

ἌΘῸΣ ας: ΗΦΘΡ. 11. 33. ἐπιτυγχάνω (ρ. 19). λδιν. 

Ζεςῇ. 9. το. κατάρχω (Ρ. 70). αὐ λλα τ Ἐρῆ. 1. 21. 

ἀρχή Ρ. 7). .- παλλλας ΡΙ. ΟΟΙ. 1. 16. ἐξουσία 

(0. 12} -διολλας. ΡΙ. ΘΟΙΣ ΙΝ (12). 

ΝΕ αὶχ. ( 4]. 4. 2. ἱπϊεγροϊαϊθα (ρ. 34). . αΞαε νυ: 

7οεὶ 2. ὃ. συντελέω (Ρ. 43). .« αξαυλϑι. ΗΕΡ.: ΠΟΙ 

τελειόω (Ρ. 20). χλαςχ. ἀεη. 6. ο. τέλειος (Ρ. 80). 



ΟΙΟΘΘΑΚΥ. ΟΧΧΙΙ 

αλαν, Βότ. 12..2 (Ρ. 46). αλας. ]απηε8 1.4 (Ρ. 34). 

τπάλξολ χοῦ ΠΠ0Ρ. 9. 11. τελειότερος (Ρ. 15). «αϑϑαὶσ. 

Βοη. 10. 4. τέλος (ρ. 5). δωπέξαλας. 15. 68. 3. πλήρης 

(ρ: 10). πέξηαλνυ. (αὶ. 4. 4. πλήρωμα (Ρ. 34). 

αϑὶν. Βοτ. 4. 12. στοιχέω (ρ. 18); ᾧ(,. 6. τό 

(δ: 111}. 

τέξαλασ. ουι. 12. 6. ἀναλογία (Ρ. 50). 

λαν. Κοηι. ὅ. 1. εἰρήνη (Ρ. 2). ααλτ. 78τὴε5 1. 1.ὄ 

χαίρειν (Ρ. 34). 

ον. ΗεΡ. 11. 420. προ- ἴΡ: ΖΟὴ; Δοίβ ὦ. 23 (Ρ: 132). 

ἰδελτς Χ5.7|π|ὶ 1 τὸ, ἅλυσις (.--λ9ὴ (Ρ. 21). 

ΞΣ, [95. 42. 8ὃ. ὄνομα (Ρ. 57). αξΣ ἘΡΙ 1 21 

(Ρ. 57. νΞοδιυξϑου Ἐρῃ. 1. 21. ὀνομάζω (ρ. 7). 

τλτιασ. Ικοη. 10. 6. οὐρανός (Ρ. 5); 196. 11. 17 (Ρ. 54). 

πόας. τύξιασς. ΤΠ ειῖ. 10. 14. οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ 

(Ρ. 51) 
ϑθασ [5.17.15. βούτυρον (Ρ. 23). 

ἌΘΞΘΞΩΥ [5 ἡ. 12. ὠκουῶ (Ρ. 22); 0» 41. 2 (Ρ. 74) 

. αταξυχὸν Πειῖ. 11. 22. (Ρ. 54. πτάξυξας. [5. 60. 

5 Ἷ 113} τσ τὸ δινι Ξασ. 9 (ογ. θ. 2. ἐπακούω σου 

(Ρ. 7. Φταξας, 7οηδῃ 2. 3. εἰσακούω (Ρ. 128); Ρ5. 8θ. 

᾿ (. 70). ΣΦ ΌΞΟΟΣΞΣ Ἰθευέ, 11. 13,22. «ἀκοῇ (ΡΡ. 53, 

54). « αὐϑδις. 5. 11. 14. ὑπακούω (Ρ. 33. -οᾶϑας. 

ῬΗΙ]. 4. 8. ὑπήκοος (ρ. 11. τόδια πα ταςσ, Ἰτοηι. 1. 5. 

ὑπακοή (Ρ. 16). 

πάσξυσ. [5.9. 12. ἥλιος (Ρ. 27). 

χαϑεσ. 2 Τίηπι. 1. 18. διακονέω (Ρ. 21). χα Ξ.Σ 95 

ἴθι 1.7 (Ρ: 50): «Ὡ-Σ τ΄ 3. Κοπι. 18. 4. διάκονος 

(Ρ. 59). αισΣιπξαισ. 2 (οΥ. θ. 4. διακονία (Ρ. 44). 

πόδια σι πασ ἤοηι. 12. 7 (Ρ. 50). τάχ ξισὸν 59 (οΥ. 

δ: τ (Ὁ ὁ τανξϑος: ὃ]. ΕἸΕΡ: 1. 7. Χειτουργός (: 22). 



οΧχῖν ΟΙΙΟΘΘΑΚΥ. 

τλσ. τον. 10. 4. πέτρα (Ρ. 40). τὴς 15. 8. 14 

(Ρ..25); Ἔοηι. 9: 332 (: 5} τδιτὶ σ. τλυ. 15. 60. 7. 

στερεὰ πέτρα (Ρ. 113). 

τπόδιλ συ (εη. 2. 21. ἔκστασις (Ρ. 84). 

τάλαν. 70ε] 2. 25. ἔτος (ρ. 50). τέδως. Π ει. 11. 12. 

ἐνιαυτός (Ρ. 53). 

ὐςφῶρασ 15. 8. 22. στενοχωρία (Ρ. 26). 

τσ Πευῖ. 11. 14. ὥρα (Ρ. 54. εὐ ἀεη. 1. 14 

(Ρ. ὃ1). (Ξ 5) 

τλαλασ, τυρτῖς (Ρ. 65,1. 8). (ψαλμός, ἩἨοϑαηη8 3). 

πίον. τοασχ [5.9.0. λαξεύω (Ρ. 27). 

θυ Κοηι. δ. το. καταλλάσσω (Ρ. 114. τάνδας. 

Κοπι. 5.11. καταλλαγὴ (Ρ. 114). «. τό... 1“. 40. 4. 

εὐθεῖα (ρ. 88. «πδιᾶκοσ, ΤῸ} 21. 23. ἁπλοσύνη (ρ. 75). 

ϑοσ, [[5. 60. 22. ἐλάχιστος (Ρ. 126. «Φιϑσχ - ΤΊ. 

2. 15. περιφρονέω (ρ. 39). τάϑοαχΞ; [5. ὅ2. 14. ἀδοξέω 

(Ρ: τῖθὴ: Δ-5.. οὅὕΥ, Κοπ). 12. 8.. ἁπλότης (Ρ. 50). 

« οὔθ 6 υ 1 (οΥ. 16. οθ. ἐλάχιστος (Ρ. 123). 

δι τάϑιοσ. 4π|65 1. 5. ἁπλῶς (ρ. 35). 

ἸΑτοᾶ ἌΣ Αοἴβ 2. 33. ἐκχέω (ρ. 133. τάϑιϑσ. Κοηι. ὅ. 

π᾿ ἴΡ: 2) δ ς 70εἰ 2. 2. χέω ΟΡ. 43). στο 

]ομδῃ 4. 1. συγχέω (ρ. 130). χ ϑὰ σὰ ]οεὶ 2. το 

(Ρ. 44). 

τον τὸ {Ρ.: 1938.} τἢ. 

ολαθς. Κόοπη. 12. το. ὀκνηρός (Ρ. 51). 

δλϑσ. |Ι|06] 8.13. ὑπερεκχέω (Ρ. 64). τ-οαδλϑνσ.- ΕΓ 
70εἰ 2. 24 (Ρ. 50). 

τον ἼΟΣ ,ῶ» 2 Τίπ). 2. 4. ἀρέσκω (ρ. 21. « οαἵἴδο»νχ. 

Εοιη. 8.8 (ρ. 4. οἴμμας ».ο....5 Βοπι. 15. 1 (ρ. 41). 



σΙΟΘΘΑΚΥ. πεν, 

τασ Κόοηι. 14. 18. εὐάρεστος (ρ. 41. ἴμκϑας, [5. 58. 2. 

δόξα (ρ. 117). Ὅτ 55: «παῖ 5. 8.1. μεγαλοπρέπεια 

(Ρ. γ8.. «οἴϑας Ταπηοβ 1. 11. εὐπρέπεια (Ρ. 35). 

ἴαχ, ἀεη. 7. 4. ἐξαλείφω (ρ. οο). «.οἷἱοσχ. 

(εη. 9.15. (ρ. 95). τασχιτ ἀεη. ἴ. 23 (Ρ. 92. οαἵτῶσ τί 

ες: ἡ 23 {ρ. 92). 

διέ. ας. ]06| 1. το. ἀναλίσκω (Ρ. 42). 

»ὮΣΧ» 5. 48. 21. ποτίζω (ΠΡ) (Ρ. 36. εἰσ» 

θεῖ 11: 16 ἴΡ: 53). 

ϑθασσ. [5.9. το. συκάμινος (Ρ. 27). 

ϑδτΣ, [Ις5. 11. 15. πατάσσω (Ρ. 33); 6Ἃεη. 8. 21 (Ρ. 94). 

δϑαησν τό. 15. 171. 4 (ρ. 32) 

ὭΛΟΥ, Ι0}0 106. ὃ. μωρός (Ρ. 56). 

οἵτπέασς. 5.0 οΥ. 6. 6. ὑπόκρισις (ρ. 44. οἵπέας. -Δ 

Κοηι. 12. 9. ἀνυπόκριτος (Ρ. 50). 

πάξιασ. ἄδεη. 8. 22. καῦμα (ρ. 94). «πϑϑῖαςχ, [ἀπ|65 1. 

11. καύσων (Ρ. 35). 

ἐοῖας. 15. 42. 6. γένος (Ρ. 57). τέδιϑταςσ. 15. 8. 21. 

πάτριος (Ρ. 26). 

.«. πδια τι ρ]. (ο]. 2. 1323. παράπτωμα (Ρ. 135). 

« αδδιανῖν τε ρ]. Ερῃ. 2. 1 (Ρ. 8. « οςδια. στ 

ῬΙ.- Ζίοι: δ: τὸ (Ρ. 6). « διαοῖς τί Ὁ] (ρὲ χο; ᾿ 7): 

δυοῖσ. Ἃεη. 19. 8. δοκός (ρ. τοι). 

»δαν ΟΑἿχΞὴ Ρ]. Ρ5. 21. 1. παράπτωμα (Ρ. 114). 

Ἡῖσ, [5. 42. ς. στερεόω (Ρ. 57). τπττασς. (εη. 1. 

6, ἢ; 8. σπερέώμα (Ὁ. ϑοὴ; (δην 1 Ἰ4, 1, 15 (ρ} δι; 

ι Τίπι. 8. 15. ἑδραίωμα (ρ. 20); (Ρ. 137,1. 3). οὐδικξο 

ΕΡΗ. 8. 16. κραταιόω (Ρ. 10). τέδιτοτοΣ, Π ει. 11. 2. 

κραταιός (Ρ. 52). διττισ. Ρτον. 9.1. ὑπερείδω (ρ. 96). 

τ διτοῖςσ. 15. 8.11. ἰσχυρός (Ρ. 25). 



σΧΧνὶ 

ἀττὸν 

1. 9ὸι 

τ ςοὸι 

ΟΙΟΘΘΑΚΥ. 

τοῖς Ἐρῃ. 2. 14. λύω (ρ. 9). ὃδκι.ἵδι-χιττ 15. 40. 2 

(Ρ. 37. τότ ναϑὸι Κοπι. 14. 2ο. καταλύω (ρ. 41). τ 

αεη. 19. 2 (Ρ. Ι00. « οὐπὸν ΗδΕΡ. 10. 35. ἀποβάλλω 

(Ρ. 10). «ρὸν. ἡ χ 0 706] 2. 11. παρεμβολή (ρ. 44). 

« τοοιχυ ρ]. 15. 36. 7γ. ἔπαυλις καλάμου (ρ. 37). 

ἜΤΟΣ. 5: ὅ8. 2. ῥίζα (ρΡ. τ αἀχτία τ [5 ΠΠῚ 

(ρ. 91); 11. τὸ (ρ.32. εἰστας εὐξησόιν ἘΡΙ. 9. 11. 

ῥιζόω (Ρ. το). 

»τόδισ. 1 (οΥ. 11. 27. πίνω (ρ. 100). δα, αδιτ τ 

1 ΘΟ 10.2 (Ρ: 20) « οδιχιέ. ]οπδὴ 8. 7 (Ρ. 129). 

τά δις. Τλουΐ. 11. 11 (Ρ. 53). οδυχωτε Ῥτον. 9. 5. (Ρ. ο6). 

»διχ-Ξ Ιτοπι. 14. 17. πόσις (ρ. 41. τῶνδιχϑου τ (οτ. 

10. 4. πόμα (Ρ. 40). 

δασ, ἀεη. 7. 11. ἕξ (ρ. 91). 

ὃν 

το ατέδι τιρτίς. θεοφάνεια (ρ. 126,1. 16. πάμνϑοδὶ 

ταρτιῖς (0: 23..1: 6). 

τάχ δν Ἃἀεη. 8. 7. συκῆ (ρ. 85. τέδινδι 706] 2. 22 

(Ρ. 40). 
τοῦ Ρτον. 1. 2, 3, 6. νοέω (ΡΡ. 24, 87). τδν 15. 10. 7. 

λογίζομαι (Ρ. 290. οἷοτόδι ΕρΠ. 8. 20 (ρ. 10). τόδ 

ΒΏΙ]  4:  .. νοὺς (Ρ' τὺ Ετον. 1. 2. ἔννοια (ΡΡ}- 245 δὴ: 

9. το. διάνοια (Ρ. ο6). ττα δι Ρῖον. 1. ς. νοήμων 

(ΡΡ. 24, ὃ7). 

Ἐν [5.9. 4. διασκεδάξω ἴΡ:. 27). 

τῦδν 106] 2. 14. μετανοέω (ρ. 45); ]οπᾶῃ 8. 9 

(Ρ. 130). 

τέξηοδι -- -ξυσςοὸν αεη. 1. 2. (Ρ. 80). 

τον 15. 42. 22. ταμεῖον (ρ. 47). 



σΙΟΘΘΑΒΥ. ΟΧΧΝΙ 

υϑοὸν « αϑοδιτ. 15. 36. το. ἀποστρέφω (ρ. 37. «Ξαδιωδὶι 6εη. 

8. τὸ (ρ. 86. διπιοδιτ [5.12.1 (ρ. 39. »δυδιϑδιϑ» 

αεη. 8. 16. ἀποστροφή (ρ. 86. « ἀϑοδν,. Μίοδῃ δ. 3. 

ἐπιστρέφω (Ρ. 24). 

πτοὸν ΗΕερΡ. 9. 13. ταῦρος (Ρ. 15). τέταδι 15. 11. 6 

(Ρ. 32. ταδντοὸν 15. 11. 7γ. βοῦς (ρ. 32). 

πα δὲ 15 0 Ὁ γὲ ὅριον (Ρ. 27} « ον. Ξ5α »» δι ΡΙ. 

15.10.13 (Ρ. 30). 

σορὸν ΗΘΡ. 9. 12. τράγος (ρΡ. 15, 120. πένχδν 

ἩΈΡ ΟΣ 13. (ΡΡ' "5, Γ2Θ): 

»Δὸν (εη. 18. 2. ἀναβλέπω (ρ. 98). νπάλδι 15. 60. 

4. αἴρω (Ρ. 124). αὐλὸν ἀεη. Τ. 17. ἐπαίρω (Ρ. 92). 

αδδι, νδδν 15. 40. ο. ὑψόω (ρ. ο7). τόλ δι-Ξ 15. 10. τς 

(Ρ: 20). 15: 52.192} (Ὁ ττϑὴ: 

πέιλλλδι 15. 9. 18. βουνός (ρΡ. 28); [5. 10. τὸ (ρ. 30). 

δαλὸν ΗΒ. 9. 15. μεσίτης (ΡΡ. 15, 120). 

«Ξ-ϑὸν «απο δυῦὸ. Τοῖς. 10. 17. θαυμάξω (ρ. 52). «-Ξ δι 5 

[5.9. 6. θαυμαστός (ρ. 27). τσ Ξοὸν [5. 42. ὃ. ἀρετή 

(Ρ. 58); 15. 8. Γ8. τέρας. (Ρ: 26). 

“ι-Ξοὸν τόξυιξοδι [|6γ. 11. το. ἄκακος (ρ. 121. πάνξαυ δι 

Ῥγον. 1. 4 (ΡΡ. 24, 87). 

τὸν δαυλὸν -ῦ ἀεη. 22. 15. δεύτερον (ρ. 106); Τοπᾶῇ 8. 1. 

ἐκ δευτέρου (Ρ. 129). »δαδὸν 15. 61. 7. ἐκ δευτέρας (ρΡ. 108). 

« τόδ αεη. 1. 8. δευτέρα (Ρ. 80). 

τλδιξο τῶ. [Ι5. 43. 21. διηγέομαι (ρΡ. 36). »δὸν» ΗΕΡ. 11. 32 

(Ρ. 19); ΗδεΡ. 2. 12. ἀπαγγέλλω (Ρ. 14). 

δῶσ ὥρὸν ΠΕΡ. 2. 16. ἐπιλαμβάνομαι (Ρ. 14). .3.-20.} 

τάνδ (ρ. 118). 

λροὸι αλοδι Ζοοῖ. 11. 12. ἵστημι (Ρ. 104). Δοδιξα 15. 40. 

12. σταθμός (Ρ. 97); Ιχοπι. 14. 21. προσκόπτω (. 41). 



σΧΧΥΠΙ 

«οὸν 

οὐὸν 

ΘΟΙΟΒΘΘΑΚΥ, 

αλλ οδιτ Βοιη. 9. 32 ἹΓΡΣ 8} πάλ οοδι Ποπι. 14. 20. 

πρόσκομμα (Ρ. 41); Κοηι. 9. 32 (ρ. 5). 

τὐϑδιτ 2 ΟοΥ. ὅ. τ, τίθημι (Ὁ. 6); ΗΘ. 1. 2 (ρ. 22). 

λο διττ 15. 42. 25 (ρ. 48. κιϑδιϑο Εσπι. 9. 33 (ρ. 5); 

τὐϑδι τκω. Κοπι. 12. 5. φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν (Ρ. 40). 

«οὐναλο διτε Ἐρη. 1. 11. πρόθεσις (ρ. 709); Ρτον. 1. 8. 

θεσμός (ρρ. 25, 88). πόδια." οδιτε (4]. 6. 16. κανών 

(Ρ. 111); (ο]. 2. 14. δόγμα (Ρ. 13. « τα »-οδλ ρ]. ΕρΗ. 

2. τὸν (Ρ: Ὁλ τάν οδιΞοὸ ἀεη. 8. 21. ἔγκειμαι (ρ. 94); 

[5. 61. το. κόσμος (ρ. 108). « δοαναλοὸν (εη. 2. 1 (Ρ. 83). 

«Ὥλαλο ὃν ΕΡΗ. 2. 2. αἰών (ρ. 8). ὐλοδιὸι Ξὸ Κοηι. 18. 

Ι. τάσσω (Ρ. 58). Αλο διττ 700 10. 3. τάξις (ρ. 55); 

ΕΣ 9. Ὁ. ὅρος (Ρ. 60). 

θοὸν Εν. 10. 19. σφοδρός (ρ. 67. τ«πδια-Θ.---οδὲ 

700 21. 23. κράτος (Ρ. 75). 

ὦ ὐδιϑ 2 Τίπι. 2. 2. διά (ρ. 21. «-ὐὔδε.. Κοπι. 8. 

20 (ρ. 17. «αν ἴδι5. Βοπι. ὅ. 1 (ρ. 2. « πάν δι 

2: οΣ. ὅ. 20. δι᾽ ἡμῶν ἵρΡ. 7). 

αϑυτὸν Αοἰβ 2. 27. διαφθορά (ρ. 133). τόδιαϑ. τὸν 

Τοπδῃ 2. γζ. φθορά (Ρ. 128). 

γυτχὸν 1 Οοτ, 1. 25. ἀσθενής (ρ. 116); 7οεῖ 8. το. 

ἀδύνατος (Ρ. 64). τῶϊχ νὸν Βοη. 156.1 (. 41). 

«Ὡδιαχασ ὃν Κ ομη. 8. 5. (ρ. 4). 

ΜΑΚΝΟΑΑΛΒΕΤ Ὁ. ΑΙΒΘΟΝ. 
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ΗΕεΡ. χὶ. 32--40 ... 

Ι Τίην. 111. 14---ι6 

11 ΤΊπηι. 1. 16---]. τὸ 

ΗΘ. 1. 1---12 

15. νὶϊ. 1το---ἰό 

Μιοδὴ ν. 2-5 

Ῥτον. ἱ. 1- 

15. νἱ]]. 8--χὶ. τό... 

ΡΑΘΕ 

τ 



ΟχΧχΧΧιν 

ΧΙ: 

ΧΧΙΧ. 

ΧΧΧ. 

ΧΧΧΙ. 

ΧΧΧΊΙ!. 

ΧΧΧΊΠΙΙ. 

ΧΧΧΙν. 

ΧΧΧν. 

ΧΧΧΥΙ. 

ΧΧΧΥῚΙ. 

ΧΧΧΧΝΊΤΠΙΙ. 

ΧΧΧΙΧ. 

ΧΙ, 

ΧΙ. 

ΧΙ]. 

ΤΠ. 

ΧΙν. 

ΧΙ. 

ΧΕΙ. 

ΧΙΝΊῚΙ. 

ΧΙ. 

ΧΙΙΧ. 

"ΡΣ 

11. 

1.11. 

ΠῚ. 

ΙΝΌΕΧ ΤΟ ΓΕΘΘΟΝΦΟ. 

Πὰν οἵ τῆς. Ναιινιν 

ϑοοοηᾷ {1,6 550} Ὁ] ἔου {Ππ6 ἘΣ τ 

ΕἸγϑὶ ΤΠ ϑβοη ου ἴῃ6 Καὶ οπα5 

Βϑοςοοηά [ 5500 

ΤὨϊγα 1 σθοὴ 

ΕΟυΤ ἢ 1 ϑ50ῃ τὰν 

Ἐνς οἵ τῇς ΚΚαϊβηάβ, αηὰ ίου 

τηϊά- αν ἴῃ {πὸ Μαβϑῦ | 

(οηδβθογαίίοη οἵ νναΐθυ 

ϑϑθοοηα [550 η 

ΕἸγϑὶ ϑυαπηάήαν ἴῃ [6ηΐ 

ΕἸγϑὶ νεάποβάδαν ἴῃ [θηΐ 

ϑοοοηά ϑυηάαγ ἴῃ Τ,6ηϊ.... 

ϑεοομα ΕΥάδαυ ἴῃ [δ ηϊ ... 

ΤΗϊταὰ ϑυηάαν ἴῃ 1,6 ηΐ 

ΕἸγϑί Τ᾿ ϑϑοη ἰοῦ Εὐϊάαν οἵ πὸ 

ΤΗϊγα ΔΝ εκ τη Τοπΐ | 

ϑϑοοπηα 1, 550 ὉΡΟ 

Εουσγίῃ δυπᾶδαν ἴῃ 1,οηΐ ..- 

ΕΥΙάαγ οἵ {π6 ΕΟυτ ἢ Δ εοκ, 

Μ οΥβιο] 65 | 

ΕἸγϑὶ ΤΠ σ5 00 

ϑαοοηα [σ5οη 

ΤΗΙγ 1 ϑ50 ἢ 

ΕἼ ϑυηάαν ἴῃ [6 πὶ 

Καρτῖς πιϊϑϑίης 

ϑεοοηα [550 

Δνεάποβάδγυ οὔ πς δίχίῃ Δ εκ 

οἵ τῇς Οπδάγαρ δι πηα Ἢ μ-- 

Ζίοη, ΗἩοβαπηδ, Ν᾽ βιο 85 

ΕἸτϑὶ Γι ϑϑοη ἀκολουθία 

ϑϑοοηα 1 550ῃ 

ΕΠ αν οἵ {π6 5ίχίῃ ΝΘ οκ οἵ 

τῆς. Οὐαάγαροβίπηα ἰἢ Ζίοη 

ΜοΥβ].] 65 

ΕἸγϑὶ Πρ ϑ50ὴ 

( 8]. 11. 24--ἶν. 7 

]αῦλθβ 1. 1---12 

15. ΧΙ]. 115-21 

15. χχχν. 1-1ὸ 

195. χ]. 1-ὃ 

15. χ]Έν, 2---7 

ΤΙΐ. 11. 11-- ἴδ 

15. ΧΙ]. 1- 6 

Ι (οΥ. χ. 1-4 

Κοπ. χὶν. 14--αν. 6 

706] 1. 14-ἰἱ. 11... 

11 Οογ. νὶἱ. 2---1οὸ 

7061 11. 12---20 

Βοπη. ΧΙΪ. 1--- 5 

15. ΧΙ]. 17--- Χ]}}1. 14 

706] 11. 21---27 

Βοπ,. χὶϊ. 6---τθᾶ.... 

5. Ιχχνὶ. 1--20 

ει. χ. 12---χὶ. 28 

71οῦ χνὶ. 1τ---χν]!. 16 

15. Χ]Π. 5-1ἸῸ 

Ἀουη. χὶϊ. τ6Ὁ---χη!]. δ 

Εχ. νι]. 22}---ἰχ. 35 

7061. 111, 9--Ξ-21 

ἘΞ: Ἰχίχν. ἢ: ἢ 

Εχ. χ, 1--Ξχὶ ὙΟ πὶ 

Ζεςἢ. ἰχ. 9---ἰ5 

Ῥ5. Ιχχχνΐ. 1, 15, 168 

1)6αι. χιϊ. 28---χῖν. 3 

π΄ ΤΑςογαΠΥ “ΤΙ Ι]οννὶηρ.ἢ 

70 

7 3 



1ν. 

εν. 

ΤΙΣ 

ΕΝῚΙ. 

ΓΝΠΙῚ. 

ΠΝ. 

"ες, 

ΧῚ. 

{Χ1]. 

1Χ11|]. 

ΠΧ: 

υχν. 

ΧΥῚ. 

ΠΧΥΝῚΙ]. 

ΕΧΝΊΤΙΙ. 

Χ1Χ. 

ΧΧ. 

ΧΧΙῚ. 

ΧΧῚ]. 

ΤΝΘΕΣ ΤΟ ΠΕΘΘΟΝΘΟ. 

ϑεοοηα [6550 

ΤΗϊγα ΤιΘϑθοῃ τς 

ϑαίυγάαν. Ὀοίογο {πῸ Εὐλογημένος 

[-- Ῥαϊπὴ δ η 4450] 

Ψ οΎβΊ.] 65 

ἘΡΙ5116 δόο 

ϑυπάήαν οἵ ἴπῸ Εὐλογημένος 

ΜοΥβ 65 

[6550 

Τ,6550η5 ἰου {π6 ΗΟΙΡν παι 

ἄδν οἵ Εαβίθνγ, (τϑαΐὶ ἘΠ τς 

ἄδν, ΕἸἰγϑί Π6 550 ῃ 

710} χχὶ. 1--34 

15. Χ]1ΠΠ]. 100-21 

ΡΞ χπῖχ. 3.» 

Ι ΤΠ655. ἵν. 13--.18 

δὶ ΧΟΡ 38. 10, ΜΠ" Π2 

ΕρΗ. 1. 3--1.4 

(δῃ. 1. 1-ἰἴΐ. 24... 

[τ 15 ἴο ΡῈ τϑδᾶ δραίη αἱ {πὸ Ναιίν! ἐν οἵ ἴῃς (Πτῖσῖ, ἀπὰ ἀραίη 

αἴ {π6 (οηβθογαίίοη οἵ {ΠῸ νναΐθιβ. οὐ (πῸ [1Ππιιπἀαίίοη ἢ ΟΥ 

Βαριῖβηι Ὁ] 

Θεϑοοηα 1,65501 

ΤΗϊγα Τ[Θϑϑοη 

Ψ  Υϑ 1.165 τ 

τοδὶ Τυδϑάαν, ΕἸγϑί ΓΘ θη 

ϑϑοοηά 1, ϑϑοη 

ΤΗΪγα 1 σβοη 

ἌΘΥσΘΊοΙ 65. ... οἷ ὩΣ 

γνεάηοβάδν οἵ Ηοὶν Ἄν εεκ, 

ΕἸγϑί ΤΠ ϑϑοὴ , 

Βθοοπα ΓΘ σ50ῃ 

ΤῊ 1 ϑϑο 

ΨΜεγβίο]ο5 

Ῥγον. 1. 1-0 

15. χ]. τ-8 

ἘΞΙ ΙΧΙν  Ἵ; κ᾿ 

(δε. νὶ. 9--ἰχ. 19 

Ῥγον. ἰχ. 1--Τῷ 

15. Χ]. 9---17 

ῬΞῚ ΧΧΙν: 15 2 

ἄηῃ. χν. 1--χῖχ. 30 

Ῥγον. 1. 10---1ῷ 

Ζεςἢ. χι. 11Ὁ---14 ... 

ΕΞ ΧΙ ἡ 

1,Θβϑοηβ ἴουῦ ΤΠυγβήαν οὔ {πὸ ΗοΙν Δ εεῖ οἵ Ἐλαβίθυ ΠΟ βθνθὴ 

ΟὈἸοοϊκ, [ης σοηρτοραϊίοη Πανίηρ θΘθὴ αἸ5Π}155664. 

ΕἸγϑί Τιϑοϑοη 

ϑϑοοπα [6 550ῃ 

ΘΠ ΞΟΟΣΙ 

ἘΡΊβι]Ὲ 

ΨΜοΥβίο] 85 

ΒΥ αν 

ΜοΥβΊο]ο 5 

ΕἸτϑί [Θϑϑοῃ 

6 εη. χχὶϊ. 1--1ο ... 

15. 1Χ]. 1---1ῷ 

ἘΞ ΠΝ 217 1 

Ι ΟοΥ. χὶ. 23--32... 

ῬΞ, ΧΙ δ. ἢ 

Ῥς; χχχῖν. ΤΙ 

Ζεα. χὶ. 11"---14... 

77, 78 

ὃ 

8ο---ὃ7 

87, 88 

88 

80 

ὅ0--οΥ 

οὔ 

97 

97 

οῦ---ΤῪ3 

103, ΤΟ4 

104, Τοῦ 

104, Τοῖς 

1ο05---ἸΟῸ7 

107, τοῦ 

τοῦ 

109, 110 

1Π0ο 

110 

110, 1Π|Ὶ 



ΟΧΧΧΝῚ 

ΧΧΠΠ]. 

ΧΧΙν. 

ΧΧν. 

ΧΧΥΙῚ. 

ΠΧΧΥῚΙ. 

ΠΧΧΝΊΠ. 

ΧΧΙΧ. 

ΧΧΧ. 

ΧΧΧΙ. 

ΧΧΧΊῚ]. 

ΠΧΧΧΊΙΠ. 

ΧΧΧΙΝ. 

ΧΧΧν. 

ΧΧΧΥΙῚ. 

ΤΧΧΧΥΊΙΙ. 

ΓΧΧΧΝΊΤΙΙ. 

ΙΧΧΧΙΧ. 

ΧΟ. 

ΧΟΙ. 

ΧΕΙ]. 

ΧΟΙῚῚ. 

ΙΝΏΌΕΝ ΤΟ ΠΠΕΒΘΟΝΘ, 

ἘΡΊ5118 

Με Ύϑίο] 65 

ΤΗϊγα 1 ϑϑοπ 

Εουτ 1 6550 Π 

Μεγϑίς]θ5 

ΕἸΠῊ 1 σθοη 

ΙΧ [σϑοὺη 

Με γβίο]65 

ϑανθηῖῃ [6 550ῃ 

ΕἸΡΒΓ 1 σϑοῃ 

Μοίϑιο]ο5 

ΝΙΠΙ [6 ϑϑοη ἐπε ὍΣ 

ΤοηΤῃ 1, ϑθοῃ 

ΨΜεγϑίςϊες 

ΕἸενοπτῃ 1,Θϑϑοῃ 

ΤΙΝ [ ϑϑοη 

Ψ  ΥϑΊο]65 Ξ 

ΤὨϊγίθθπίῃ [,6550η... 

Εσαγίθθητἢῃ [6550 

Μεγβῖς] 65 

Τῆς ατοαῖ ϑαίασγάαν 

ΨΊΡΙ οὐ Ηοὶν Εδϑβίθυ 

ΨΊΡΙ οὗ τὴς ὙΠδορῆδην εἴα! 

οἵ Εδϑίθυ ! 

Ηοὶν Ἑαβίοσ ϑυαηάδαν 

Εαϑίθυ. Μοπάδυ 

Εδϑβίοσ Τυεϑάαν 

Αϑοεβθηβίοη [Αγ 

ῬΡεηίθοοϑβί 

ῬΑΘΕ 

( 8]. νὶ. 14-,΄΄)ὃ᾽.... οὐδ 111 

ῬΞ χχχυν 75 1 ἐν Ξ 111 

15. 111. ο"---ἰς ΤᾺ ΠΕΣ 

ῬΏΙ]]. 1]. 5--Τ τς [12; 112 

ἘΞ αἱ] 6.01 δα ᾿ς 113 

15. 1. 4--ο"} οὐ ὦ ταῦ 113 

ἈοπΊ. ν. 6---Ι1 ... ἯΣ 114 

ΒΞ. ΧΧΙΡ ΟΡ τἰς ἘΣ 114 

Απλοβ ν]ῖ]. 9--12... τς ΤΠ τῆς 

Ι (ον. 1. 18---25. ... τ ΤῸ} 10 

ἘΞ ΧΧΧΟ ΡΟ ὅς ᾿ ιτό 

15. 11. 13-11}1. 12 116--ττ 

ΗΘ. 11. 11--ἰὸ ... τ ἸΈΘΝ Γ19 

ἘΞ, ἸΧν "1. 21.. 1; 2 πὶ 119 

15. 1Χ|Π]- 1--γὰ 119, 120 

ΗΕ. ᾿ἴχ. 11--Ιδ... τὰς, Ἔ2Ο, 2 

Ἐξ ἸΧχχνι τᾶ; Τ᾿ --- ἜΡ 121 

7ε᾿ χἱ: 185-.-.-26 .:-- πος 121 

Ηερ. χ. 19-2ς5 ... -ς Ἷ21) 122 

ΡΞ: ὍΣ 2, 1 ΕΠ ΌΣ Σ᾿ ΤΟ; 

ῬξῚ Ἰχχχνης Ὁ; 17. -ἰς- Σὸν 122 

ΤΗΣ (5ρεὶ οὗ [ο5θρῇ ἴ5 γοδὰ 

Τ᾿ ΟΣ χνοῦς α..-: ΠῚ 123 

15. Ιχ. 1---22 124-Ἠι26 

Τομδῇ 1. 1---ἶν. 11 126---Ι31 

Δοῖβ 1. 1-ὃ ὁ εἰς 151) 122 

Αεῖβ 11. 22-28. 132, 133 

Αεἴβ ᾿ἰ. 29---36... “ἰς 132: [32 

Αεἰβ 1. 9-ἰ14 ΕΣ τ 134. 185 

Τξὶ αχύν τ. 2: Πῶς 135 



πσιτιτινυότιπττι.» 

ΔΙτ5 ΟἼΒΒΟΝ τορτοῖβ ἴπαὶ τπῸ (ὐοττροηα. οποϊοβο θβοαροα 

Ποῦ ποίϊος Ὀδίοστο {πὸ ρα] οατίοη οἵ πο (Ἰοββϑαῦν ἴο {πὸ 

᾿αὐοεδίηιίαι ϑγγας Δεσοηανγ», ϑιπαϊα Θ᾽παϊίοα, Νο. ΚΙ. 

Ἰαϑὶ 11π6, αὔθ 15. 00, 20 αὐτὶ ἐκλείπω 

᾿ 
18 οῃ]. τέτηλ τέσ, ῶν χάρις γεα δῶρον οχχὶν τι 920» 15. 9, 9 γεαά 15. 9. 1ὸ 

27 αὔεγ 70ε] 2. 24 αὐα ὑπερχέω 
] 

2 ὃν» τῶὠλοαρο γεα λυ ἵλρο Ϊ οχχν 2 7,207 δόξα γεαα κάλλος 

6 ,ὴη γένεσις γεααῖ βίβλος ᾿ οχχνὶ ι5 07 τάλλϑ απ δι γε τάχα. ὃν 



οχχχνὶ ΙΝΌΘΕΧ ΤΟ [ΕΘΘΟΝΞ5. 

ΡΑΘΕ 

{ΧΧ1Π. Ἐρίβιε (.8]. νὶ. 14-|8 .... ρό ΠῚ 

ΠΧΧΙΝ. Ψρυβίοϊοβ ἘΦ ΧΧΧΥΣ ΤΡ Τ οἷς ΞΕ 11Ὶ 

15. 11. οὐ--ἰς πον “- ΠῚ πὸ ΤὨϊγὰ 1Θϑϑοῃ 



Ρᾶβε 

Ιχχὶχ 

Ιχχχ 

ΙΧΧΧῚΙ 

ΙΧΧΧνῚ 

ἸΙχχχνὶὶ 

Ιχχχὶχ 

ΧΟΙ 

ΧΟΙῚ 

ΧΟΙΝ 

χοὶν 

χον 

ΧΟΝῚ 

ΧοΟν 

ΟἿ] 

ΓΟΚΚΙΘΈΝΒΙΑ. 

Ἱἴπε 

Ι ῶγ» γροτῷ γεαί πάροτύ Ι 

20... δζ Ὁ τι 
25. 5), τ] » ωὧὦ» 

πον τ Ὦ τυ ὺ 

Ι9.»» ὄρος » σπήλαιον καὶ 

ὁπή. 

2... τυϑ » ϑὸυ ] 

ἘΠ 39 Ὁ ἢ 

6... ὅν» » ὄντ | 

ιό, τσ » τσ. 

25 » 1.93.» », τώζο» | 

22, 125 23 | 

276), "τὴ τὰν» ᾽ το. 

28 ,, ἰσχύω » ἐξισχύω Ι 

20. Ὁ ἢ ΞΡ Το ] 

16 δεΐογε (Ρ. 117) ααἰ( 15. 588, 6 

17 οπι. παρέχω. 

5. 0» 17 γεαα 13 

8 27 τόϑοτα γειά τώ το 

9 δοίογε σαδιλα τ αὐ 459 
24 20ογ ἘρΡῃ. γεαά ἨδὈ. 

17 720») ὑπερβάλλω γεααῖ γνώσις 

18 ΟΠ]. πέτηλτεπ, ων χάρις γεα(ὶ δῶρον ἡ 

Ιαϑί 1π6, αὔίθγ 15. 00, 2ο αὐτὶ ἐκλείπω 

2 γ᾽ τῶλ θα γεα ον Ἕκοο 

6 ,0»» γένεσις γεαα βίβλος 

Ρᾶρε 

ΟἿ 

ΟΧ 

ΟΧὶ 

ΟΧῚΪ 

οχὶν 

σοχν 

ΧΙ 

ΟΧΙΧ 

ΟΧΧ 

ΟΧχὶ 

ΟΧΧΙΪ 

ΟΧΧΙ 

οχχὶν 

οχχν 

ΟΧχνὶ 

1ἴπε 

27 27 »ἴϑ".- γεααῖ »»ἴΞι».- 

27 αὔἴεγ ἀνθέω α(ἰα ἐξανθέω 

7 2 

30 )07 πλλ. γεαά λλο 

1ο ΟΠ]. 

35 γεααῖ 36 

προ- 

[3 ΟΠ. ΤΙ 

Ιαϑὲ ᾿ἴπθ 20» ἀκρογωναῖος γεα(ἱ ἀκρογωνιαῖος 

21 α7ε7) ἕρπω αὐἰά ἑρπετόν 

17 [90 21. 598 μὰς τευπΣ. , ἀσεβής 

28 α7227 15. 11. τι σα ὑπόλοιπον, Ὀὰὶ 15. 

11. τό καταλείπω 

2 207 πόδι τὴς. γειά πόδι τας. 

11 αἴἴεγ 15. 358. 2 ααΔα δόξα 

26 307 ΣΑΣ, (2) γεαά ἘΣ ΞιΣ ̓ Ξ 

20 “Ὁ 7 (ας ὀνασ. γεαί «οι ὸνς. 

ξ ΟΠ. τό 

13 207 λον, γριά δα 

26 20» ἀρχή γεαεῖ ἐξουσία 

13 707 57 γεαά 7 

24 ,20γ 4 γεαά 2 

29 τεΐίπονε διακονία ἴο ποχὶ [ἴπῸ6, ΔἰοΥ 

Ἐόχη. 12. 7 

1 7}0» 15. 9.9 γεακ 15. 9. 1ὸ 

27 αὔἴεγ 706] 2. 24 «αἰαὶ ὑπερχέω 

2 70» δόξα γεα(' κάλλος 

ι5 ὃ» τάνλϑ ατέδι γεαΐ πάνθ δι 





ῬΡῬαρε 6 ἴΐπε το 2 

» Θ᾽» 2 70» 

7) 32. ηδΞ ΤΡ 2; “707. 

" 47 ὩΣ. ΩΣ 

» 51 "ὍΣ 705 

γ᾽) 8 ἰὴ Ὸ: 03 ΩΣ 

Ὦ 89 Ι ΩΣ 

» 97 3) 12 ΩΣ 

᾽) 104 2 ΤΙ ,).᾽ 

᾽) Ιος 2) Ὶ 72ο᾽ 

3 129. Ὁ» .23 ΩΣ 

ΒΕΑΒΑΊΤΑ. 

« οςοδια.» τσ ττ' 

« αὐδιαυπσχ τ 59 

οο. πλατπ 

τόν 

ἘΞ 77 

ἰπρυώκνο 

πλαλσ. 

ΒΞ. 
. τπέιλλα 

δλολτέ 
. οὐχ. 

γεαί 

γέαα 

γεαεΐ 

γέκαϊ 

γεααῖ 

γεααῖ 

γεακῖ 

γεααῖ 

γεαςΐ 

γεααῖ 

γεααῖ 

« οςὐδια» Ἷχ.ττ' 

« αὐδιανῖσ τς 

οοπα τές 

17 

Ρ5. γ6 

οϑοτ 

τπλαλυςσ. 

«αδιλ.- 5] 

τ υλλα 

Δδαδιωτέ 

« οὐιϊντικ. 

1 ΤΊῈ 5Πουΐ Πἰπὶ05. οὗ {πὸ ὧν αὐτὸ τὰ ροα ἀναγ ἰπ (πῸ Μ5. 

5ΤΌΡΙΑ ΒΙΝΑΙΤΙΟΘΑ Νο. Ν. 

Μι5 αἸθβοη ἡ δβίτοβ ἴο θχρύθϑϑ Ποὺ γορτοῖ {Παΐ 5Π6 πγαάθ ἃ πλϊδία κο 1 γοργά τὸ {ΠῸ 

Αταθὶς Μ5. Νο. 445. 

τπ6 (οηνθηΐ ἴῃ δος 516 ῥῬΠοίοσταρμοα {πὸ ντοπρ Ραρα οἵ {π|5. Μ5. [οῦ [πς ἀαίο. 

Ονϊηρ ἴο Ργθββιγα οὐ νοῦς ἀυγηρ {Π6 Ἰαδὲ ἴννο ἄἀγ5 οἵ Ποὺ βίαν αἱ 

ΤΠΘ 

γ6 8] ἄαἴθ 5 οἢ ἈποῖΠοΥ ΡᾶρΘ ἴῃ {ΠῸ σθηίγα οἵ {ΠῸ ῬΟΟΙΚ, ἀΠ4 ἰ5. Α.. 1155. 



ἈΞ ΡΑΙΜΒΘΒΞΙΣ ΞΈΛΕ ΘῈ ῬΑ ΝΙΝ 

ΘΠ: 

Α Ραϊ]ϊπιρβοϑὲ ἰθαῦ οἵ Ῥαϊοϑεπίαη ϑυτίας ννὰ5. δοααγοα θγῪ Μτθ αἰ Ρβοη 

ΔΠ6 τῆν 56 1{ αἀπγηρ ΟἿΥΓ νίϑις ἴοὸ (ἰαἴτοὸ ἴῃ ἴπΠ6 νϑαῦ 1895. [{ τηθαβιτο5 

23 ςοῃεἰπηοῖγοβ Ὀγ 18. ὍΤΠο νο]]Πὶ 15. ΓΟ πη αν ἤπθ ἀπα ννηϊΐο, Βαΐ 

{Πεγε ἰ5. ἃ τεηΐ δ {πΠῸ ἴορ, δηᾶ ἰξ 15 πιο [τανε αἱ {πε εἄσθ5. Τῇ 

ὈΡΡΟΙ νυτϊεηρ᾽ 5 ] σοῖς ϑυγίας οἵ ἴπΠ6 οἵῃ σοπίαγν. [Εἰ 15 ἴΠ οπ6 φο]ΠΊη 

Οὗ το ᾿ἴη65, δῃης ἰ5. εν! ἀθητ]ν ραγὲ οἵ ϑοπηθ πΠΊΟΉ ΚΊ5ῃ ἴα]ο. 

Τῆς υὑπάθυ νυυτηρ ἰ5 ἴῃ ἔννοὸ σο]τππηη5, νυγ θη οἡ ᾿ἴη65 ννῃΐϊοῃ Πᾶνα 

Ῥεθη τὐ]οὰ ἴον τ. ὙΠοίς δαί 21 [1Π65 ἴῃ βοῇ οοἰιπηη, θα  {ἢαῦθ πᾶν 

Πᾶν Ῥθθη πλοα, 85 ἴΠῸ ἰθαῦ Πα5 νι ἀθητ]ν θθθη οἸρραα δὲ ἴπΠῸ ἴορ δπά 
αἴ Οἠς 5ἰ4ς ἴο δι ἴῃς ἰαΐθὺ βοῦῖθε, ὙΠῸ νυίτησ 15. ΒΟ] ἀπ πρτῖρῃϊ. 

ἡ {π6 τεοΐο πε ἢτγϑί ἔοι ᾿ἴπ65. οἵ οο]. αὶ ναῖε οἡ {πε ραῦί ννῃϊο ἢ 

Πα5 Ῥθθὴ ἴογῃ ἀνᾶν. (Ο]ππΊη αὶ θΟΡῚἢ5 

διπϑν. ὁ οδιαν τοῦς οίοζ νΊσο 

ΚὐΤΟ οὐν οι ἔπ ΡΝ Χ 

ΟΝ «νος ονοόυοοου πο 

τ τ΄ υ.7..} 71 

: πο λῖκ Δ Δικ 

--- λὰ «Ἐ-"ο 

" τὸ Σ.Ω...1 τ ὸι 

ΤΠΟη [Ὁ]]Ονν5 {πΠῸ6 ταῖς ἴο ἃ ἰθϑϑοὸη ἰτοπὶ [ϑαϊδἢ Χ]. 1---ὃ., [Ι{ ἰ5 {πε 

ΒΆΠῚΘ ἃ5 ἴπαΐ οἡ ρᾶρε 88 οἵ {Π|5 θοοὶς (1οβϑοη 1,Χ11.) ἀπα τπ6 ταρτῖς 

ἰἴ5. 1ῃ6 βϑᾶπιθ, ὄχοορὲ {παξ τῇς νοι τύότωδιθο 15. ογηϊτο. ὍΠΗ ννοσα 

δι. Ἴδιχιτ ἴῃ τ΄. 2. Πα5 αἰβαρροαγθα [τῸπὶ ἴΠῸ ἴορ ΠἰπῸ οἵ ςο]. ὦ, ἴξ ννὰβ 

ἀΟΙΒΕ]655 ἴῃ ἴπὸ ρατί {παΐ Πα5 θθθη οὐδ ἀνναν. (ΟἸππηη ὁ οη5. ψΠἢ (ῃς 

ννοτάς ἔφ Δδαλ ἴῃ Ὁ. Ὁ: 

ἋΠ1 Δηὶ ΟὈΙΙσοα τὸ ὲ ΝΟΒΈ16 ἴον ᾿ἀΘ πε νην {π|5. ρΡάβθβαροθ. τ ΣΟ. ἰ5. Ἐν! 4 ΠΕ]Υ 

ἃ σοπίταρσιίοη οἱ τσ τω. Σ. 



Α ΡΑΠΙΜΈΕΈΘΕΘΤ ΤΕΑΕ ΟΕ ΡΑΓΕΘΤΙΝΙΑ͂Ν ΘΥΕΙΑΟ. ὌΣΧΣΙΣ 

Οη {πὸ νοῖϑο ἴπ6 "νου τσ αϑαθῦ ἴῃ ἴπ6 ἢύθί ᾿ἰη6 οἵ ςο]. αὶ πα. Ὀθβθη 

οαῇ ἀνναν. (ὐοἸτιπηη αὶ επάς ν ἢ «ὔδιλτηα ἴῃ Ὁ. ὃ, ἀηα {ῃ6 Πηδ] νοΐ 5 

ΨΕΥΘ ἰη [6 ἴοζῃ ραγί οἵ [πΠ6 ἴορ οἵ οοἱ. ὁὅ. ὙἼη6 οἠΪν νατγίδίίοηβ ἴῃ 

ΒΡ6ΙΠηρ ἰτῸπῚ 1 Θϑϑθοη [,(Χ1]1. οἡ ρᾶρὲ 88 οἵ {Π|5. νοϊιιπη. αὐτὸ τίξεορα.". 

ἰηϑίθδα οἵ «όοϑον. ἴῃ τ, 6, απ του ἰπϑίθδα οἱ δοασ ΤΏ 2: 7. 

ΤΠς τοπιαϊπάου οἵ οο]. ὁ τοδας {Πι|5 

τόσ «ὐδιιιι. :τέδοτοπο 

κοοἱόϊτ τό. δι Ξοτ '-. 41... 

ὀδλλοσέπ ΣΟ γχοοτα εἰν. 

τδιιν τοῖσι τδιλυλὸν τόδιϑασ9 

ποτὸν πα. τδιχ.πο 

τόδιαδὶϑ 5» 

.-Ξ πόδια πο 

«-Ὡ.-Σ οἵ 

δος : ὅπηι. 1. 1. 

ἘΞ Ὸ ἘΠῚ λεδυ σι ὅς 

δι. τί ἘΞ  ΞΕΞ  Ξὸ 

ΞΞΞ--" -π-το τος 

χ--οἴ στα παν 

χολυ» -.--:ιὰ χὰ 



ΤΕΑΝΘΑΘΝ ΘΕ ΗΥ̓ΝΝ: 

Ι. 

ἐπειε οἰ ΤΠ ϑοαιοῃμο το δἂη τη! που Ὁ]. ἀορίῃ ; ἀηα ν] ἢ Ροίβονο- 

τά ησο {πον αἰίζαϊποα το ΤῊν Ροβοπ; ἀπ {πον Ργοδο πο ἴο {πὸ νου] ΤῊν 

Ὀ]ΟΘ5θα απ Πποποιτο πο. ν᾽ {Ποῖγ ᾿πουσοϑϑίοηβ, απ ἔποβο οἵ 811] {ΠῸὸ 

βαϊηΐβ, Ο Τιογὰ  μανο πιοῦον ἀΡοη 5. ΤΠΐηδ [οὐνη}] ΑΡροβε]οθ, Ὁ ϑανίοιυσ! 

ἢ] σπίοηθα {πΠῸ ΠΟΪῈ Πα τ] 6. σόα ; ἀηα] σΔ]16α ἴῃς ννου]α [ΓΟ π ΘΥτΟύ. 

ΑἸπρν Του ! οἹοῦν Ρο ἴο ΤΠΘοο. 

ΜΝ μόχῖς ἸΝα]α ρου “Δα ΝΠ] 5ἴηρ νυ [οι (ϑτηρ59) τὸ Ρεΐον δὰ 

Ρδα].᾿ 

Νς ννΠ] δίπο ἴο Ἴππος ἢ βοηρϑ, Ο Τιοτὰ [οὐ] αοά ! 

γε νν}}} δίησ ἴο ΤΠδο νυ βοηρϑ, Ο 1 οὐ [οὐ] ἀοά! 

ὙΤΠογοίογο αἰθὸ τὸ Τΐηο ΑΡροϑίϊο9. ὙΠοιῖ ας Ε βοπα {Πποπὰ, Τοτά, ἴο 

{πη παίίοηβ, {παΐ {Ππὸν τϊσης ρύοαο ΤῊν Κίηράομῃῃ,...... ἴο ψν Π]ο ἢ {Πού 15 

πὸ Ρερσίπηΐηρ, ἀΠ4 ΜΠ ΪοΠ ἰ5. ἱπ ΠᾺΡ]... Να ἀὐὸ 411 πη ϊτο]ν Κοορίηρ ἃ 

[οϑεϊνα! ἴῃ (οα [10] Γοΐοῦ ἀπ Τὰ] {ΠῸ ννῖϑο πηθη, ΡγΘΔ ΟΠ οΥβ οἵ σίαςο, ἰού 

ἃ ΠΟΙν πιοπλοῦία!. ΠῸ νηῸ ϑαποίῇοβ. ονουν πη. Ροίογ {ΠῸ σοη ἢιπγδίίοη 

οἵ τῆς ΟΠματοῖ, απ Ῥαὰ] {πὸ ππηϑΠῃαΐίςοη [οι] αἰίοη. 

Τὴν Νοβι]6 ϑυρροβίβ {παὶ 1π6 ννογὰ νον 1 Ππανο σορὶοά τόδιανξαϑοο πτὰν ΡῈ 

τδιαυξοσθα. [τ ἰ5 αἶα ργόθα]ο, Βαϊ ἃ5 1ΠπῸ Πἰπ6 ἄθος ποῖ σομλδ ἰηΐο ΤΥ ΡΠοίο- 

ΘΥΆΡΠ, 1 οαηποΐῖ νοῦν ᾿ἴ, ποὺ 40 1 υπηάοιύβίαηα πονν 1 σοι] πϊβίαϊκο {ΠῸ σοηνοχ οὐτνα 

ἢ 1Ππ6 σθοοηα πὴ} οὗ ἃ ΟἹ (οὐ ἃ 59. 



ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΥ̓ΜΝ. ΧΙ 

ΠΠ| 

ΕσιΑ] (αἰ [ἢ, υνῖβάοπι, [Ροἰη 5] Π|κὸ ὑνανοϑ νυ ἢ σοπαιιοῦ ἴῃ {πὸ ἤτο. [Ι͂ὴ 

{Ποπ] ννὰ5 ἴΠς βρί τις οὔ {τὰτἢ. Ῥοΐογ αηπ Ῥδμ] {Π6 ννῖϑα νγεῦθ Ργθ ΠΥ οὗ 

σήδος, ἀπ στθαΐῖ πιαῦνοὶβ {πον ΓΙ] Π]16 4 ἴῃ {πὸ υνου] [ἀραίηβί δἰη}]. Ὅς 

θοὸν οἵ {τπῸὸ πιῖρῃν ομοϑ θθσαπηθ ννΘΔΙς. 

ΤΠς ϑρίοπάοιι οὐ {πῃ ϑρίτις [οπαηροά }] Ῥοΐογ, απ αἰζογνναγβ {ΠῸ 

ΟΠ τῖβε τπγοιρῖι τπς Ὀγρῃίηθθο οὐ πο τανοϊαίίοη σπαηρο Τᾶμ] ἴο ἃ 868 

οἵ σοοί, {παξ πον ἴῃ ἴδαγ απλοηρϑι᾽)...... το]αῖθα 11, 

Ῥοίθυ νὰ. πὶ ῃτοπθα ἴῃ Ζίοη Ὀν {πὸ σοιηϊηρ ἀπ {πὸ στάσα οἵ πὸ 

(οπηίοτγίοσ, απ το] οὐ (πῃ γίϑε {πὸ Τιογά, α5. ογιοϊβεά, το πο οὐ ἤοΥβ. 

Τλαπιάβοιι5 γεοοῖνοα Ῥαὶ] υντπους Πσῃ, ἀπ ἴῃ ἃ 5ῃϊηΐηρ νὰν τ Πδα 

τῆοΥΟΥν Οἡ ΠΙΠΊ. 

ΕΠ Του ΕΟ ἘΠΕ [ΑἸ εἶς. Φςςς 

11 οδη ΟἿΪΥ ἰογπὶ ἃ αἰπὶ σοη]θοίιγα ἂἃ5 ἴο ἴπῸ τηθαηϊηρ οἵ ὦ τιδις τ δι ἀπὰ 

ποπδ αἵ 1} ἃ5 ἴο {Ππαΐ οἵ τώδϑν. 9 απὰ δίας τῶν Ξοστσ. 



Δλο ΗΥ̓ΜΝ ΤΟ 588. ΡΕΤΕΒ ΑΝὨ ΡΑ΄Ι.. 

ἡ {πὸ (οἸ]οννίηρ Ραρθα 

δοπ τα ες νει ες ) τος ςοοΓ00 

ΤΣ « οεωυτδῖα : «οδαῖ 

Ἐπ᾿ πο πιτ ,χ τάξιν ον 
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ΗΥΜΝ ΤΟ 55. ΡΕΤΕΕ  ΑΝΘῸ ῬΑΌῚ. 

ἹΠ1Π|6 

τέδιξαλ τόδιασ. τόδναν αν 

ἜΑ ΝΝ 
. αὐ τέϊαιθα : πάν ὶν πὶ πόντον 

τλεαοπ τένοὶ οὐ δυιττςς οοαθ 

πυναῖλ : ταν ςολαδο ωοιλνῦ 

: ρα ϑῖ ρου Ξηδια : τόδιαξαλ πα 

ὐὐιδικ τό δι αὐτοτό . αὐτο τέξαλι5 

ὁ ὁ διχιτοδιτ πόλαιοπς. οταλνχο 

πυοῖπ τόδιαοςωτέ οαϊλιῦλ 

πέιοαθνθ «ολαδλ τόσ το καϑλὰ 

ιο ΞΕ ΞΔ τάξαι λα πλαλπ 

- αλδὶ τάδλοχτο δῷ τπάλυπϑ 

νὄνα τα το : ἰσαλδιτός α΄. (5 : οοαὐλνῦ 

: τόλτλλ ῦῶσ τοπνθο τρδια 

ἰθδς πόνο τόσ ὰ 

15 οϑοσον διττὴ τέσσ πέυϑαλ 

Ἴδας τάλπ ᾿«ολαῖν : οδτρο 35 

δια «ὐ τοπτέπ τόδιαιν πανὶ 

138ὃ 



,.λο ΗΥΜΝ -ΤῸ 55. ΡΕΤΕΚ ΑΝῸ ΡῬΑΌΙ, 

ΘΕΟΣ (ΟἽ τ τέσχπο-ο πλοῖαπὶ : τύπνοπ 

ο ὁ έλασδὶ 5.5. 

τόδ τόττασ. ωοτδῦ 

πάλιν πιο τόλτ τ σον ςαλαδο 

Οη ἴῃς ρᾶρὲ ρῥγοςοάϊησ 



ΗΝ ΓΝ ὦ ΞΞ ΡΕ ΕΝ ἈΝΙ ΡΆΤΌΕ. 

Τνο ἰθανοβ ἴῃ Ῥαϊθϑε πίαη ϑυτγίας ἐουη ὃν Π). θη 6] Π αυγῖ5 

ἴῃ {πΠ6 σονεῖ οἵ {πε ϑυγίας Μ5. Νο. 8. ὙΤῆεν ψνεῦα ρα] 5Π664 

Ὀν πια ἰη Νο. 1. οἵ διμμμαζα δέμαϊίίσα τούτη ἃ Ῥῃμοϊοργαρῃ ἴα κεη 

πη 1893, 8ἃΠ4] ννεῦα γε-οορίθα πηογα [Π]ν ἰτοπὰ ἴπΠ6 Μ5. οἡ Μοιιηΐ 

Θ΄ηδὶ ἴῃ ΕἘΡ. τδὅο5. ΤΠον ἀρρθαῦ ἴο μὲ [τασπιθηΐθ οἵ ἃ ἢν ΠΊη 

ἴῃ Ποποι οἵ ἴπΠ6 Αροϑβί!οβ Ροΐοσ δηὰ Ρδμ]. 

Ι. 

ὑύτλς σάλι πανὶ : πόδιαυξαα 

χλελο : ον θὰ αὐξοτϑοα : ἄσαχο 

. οαδιος τές πέτα. πτῶὶ αὐταί 

ΠΕΒΛῈΝ αι τδντ τεοηλτύ : πῶσπο λαδᾶπα 

τόδιταξας. «αλλ : πέλιλτο ΔΤ πυλν. 

οἵα τόδιανν, .- τέξυλαλο : οἴσαντί 

τς τέναπσὸν τόξο τόλαλῷ δλιδπ ωχ 

'φαλαξα οαῖλναλ πὰ. τσ δι « ἀνα 

. αὐιό πὸ. 5 - 
ϑι'ατί οϑλ « «αὐτί τόνξο ᾿ς 1τιγ595 τς 1χ.. 

πόνοῖξο « οὐδ δινλὶν, διττ “φολὰ » 

οπόπ : διαὶ τος οὐἴδῶσ : τόλλατο διαὶ 

Δ Ξοὸιτο πλπο αν τ δὼλπ 

-λτές : τ Ξῦω5 ΟΞ ουλαλ 

πλοῦν : τυ Ξαλυ «αλαΐο ατλιῦ 

130 



τ Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [[5αϊαῖι 25. 1---3ἃ 

ππαο πόσος αἀτιοο το νοὶ τῷ ὥαῦσα 

14 ἐὐτὰ οϑς οοο « ατλαλ λα τ 3ασ., 193 

ΜΟ Οαῦ.1 τσ πὰ πὸ “5 πδαλολ πον 

γανττ 

99 

ΙΒΑΙΔΗ 25. 1---38. 

τόν Ξ πόὰλσ .95 Δροσαλιλδν ᾿ 

Ἐφοαὶ χα γαλτο ναλδτί Ἂς πεσε, [. 2:8 -" 

Ὧ ΔΨ ΡΣ ὟΣ σὰς τδιπὸ . παπὶ ὀνππλπ 

[Ὁ] ἡ ἀδνλ πτῦ διτοτσ ττῖτο. πλοῦ τ. α 

« οτὐδιπτοπ - ροοὐντας, παῖς: θα οσξα 

πὰ τόνυϑὸι. κτλ λιλπ ΚΕ διϊδι τῶν τυ σπ τὸ 

Η. 229 ἴο 237 αἴξ νναῃίϊηρ. 



. 2260 " 

[. 218 ἃ 

20 

Αοἰϑ 1. 9---τ4]} ΘΟΥΕΙΑΟ ΠΤΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. πο 

χπο οἷν ττοασλ οἷο πον ἘΝ, τόλ - ΠῈΣ ἘΣΟ 

πα τατον κυΞ «9 ι ἀξ πὸ ἰῶτ - 3 

τς. - ἀξι δια δι χιϑα :} δι. πως τ 

ΝΟ ον στόν τ τόδι 5 απ τό πὶ πο: «« οτ΄ 

ρα. ,7ὺὄ ξὃϑΦ πρὶ τέτλτέ ἐοδιττ λαϊχο ἀτόξο ϑοτέπ 

«- οὐνπλς, « ονέπ ,π 

92 

ΑΟΊΘ 1. ο--ΙΔ4. 

οὐρα τῶ (59 -οαλωὶ 

«πιο διτόπ τ ἀτανς οοσῦ αὐτο ἀξοτ πϑαὰ Ἑ 

τῳ Θοανλιι, κΞ «οὸ λπο τόν πξοοτδιτόο, οοωλτ 

οξοπέο οὐσῦ οοἵπη οοἵδι τόσσα - λιτό αοοπ Στ οΣ 

πῶ αον οἴϑοσο . οὐροα - οἵπέα» ΒΕ ΈΊΕΙ - ΡΞ 

οϑσϑο ὐξοσέθ . οὐδντ τὶ ὰλκ ταὶ 

πότοασλὶ ολδιωοτπ οαο. οὖς τῶ τ-τπέιτοασὶ 

« οὐνι Ξαῖ τύδια ξοπϑ τδιτό. οὐ. τῆσσα τς ἀϑλυτο 

. οὔ αϑὸι -. αι τύτα σὰ Δι «δι. 

τ πόδοιπ τόϊαὶ᾿ πο τοδιτοπ. τοῦ τέτανὶ (5 ΕΑΝ 

πότσ. οἵοτ ϑῷτ - αϊχοῖλ -Ὡῶῦῖο οὐῶπς το 

δοςοπ « τὧὐ αὐ - πδλλλ αὐτός. πλὸ - τέδιϑασ 

-οὐννασα τ ωοαπᾶτν ὦ - ΟοἿν, ὃ τ ροῖντας. 

πα πα δι δο Ὁ ὐξοδια -- οαδαλιθο - τόν ἵποτα 

35 

320 

ΙοΟ 

ΤΙ 

13 



ΚΡ Α ΡΑΙΕΒΘΤΙΝΙΑΝ [Δοἰϑ 2. 29---36 

»λι τὰ» (59 ΟἿΟΣ - 5. λωαῷ ,͵ὥπαρ τιϑτολ ,Ξρνὸ 

"6 »2ποδια ᾽οθὸ ἀρ, πὸ Δππλὶλ τιν σπι τλ 

57 δῶὰπ τἴξο ἂν. ΔῊΝ ἴραϑ ϑοτ ,σ παν. τσὶ 

Ἄξἔνσ.λ δι. τόλο -δαυσο , Χο θΞπσ ὀν 

58. τ ρα ρτατέ .δ δι αὺπατοὸ - αϑοῦδι τόξυνοπ 

ΕΓ Ὄπ. προ τ νὰ ὀϊντ ,}Δ-» 

91 

ΑΟΥἿΘ Ὡ. 29---36. 

Ὡὐρα τὰ (τὸ τόρϑσ τπίνδιλὸν τάξαι 

29 Ἰαστητόωπ μὰ οὐὺ δὰ τρχυτ ποῖπν 

ὦ τύδιτα οι αἵ πὸ τὶ δος τς αδδιαλ πάνου τῆς 

οι δι «ὐναπατοπο -: τποδιο οατε ὁνν Ξὴπ 

0. τώξυ"υσα πος. οἷ τῷ - οσϑοαιὶ τόξοις. « διαὶ 

ποῖα ετὴπ τ αλπ τῷ ϑυπεπ αξοαξαςαῦ ,π 

3: διτωου προ προ " ΝᾺ ὑτρὴ ον το δι Ξὸι πο 

πϑδιτ τλπ - πα χτοπ ,π σὐὐιτακο τὶ δι. 

« πὰ τ - αοουῦϊδι ,1 τόξα.» .«ὐἴοο9 λα -Δλαισ [Ὁ [5] 

«αὶ ολαλ οτππ.ς τοῦ " πλτ ὍΛΟ Οὐαρο. "1 

3. παι ύδιτό τὸ παλιπ στ λτανθ Ὁ τοῦοα-ο 

διατί τές .9 ξον τόσπαοπ τ ροῦν πόδι. θα 

οϑν »1 « οι οὐδ οι - τόσο ΠΕΒῈΝ ῦϑτο 

1 (οά. “τῷ 5 (οά. νᾶ ϑ 

[. 2258 

[. 225 Ὁ 

[,. χοῦ ἃ 



Αοῖϑ 2. 22--.28] ΘΥΕΙΑΟ ᾿ΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ͂. ὥϑὶο 

«. οὐθσα τον τα. ἀδὶθ 655 ΠΑ Ὁ ανπν ςτὸν 

τας τὸ τόξο - οἴξοτέο τ λέν οὐσθα αϑῖο 

- διικτοαλ πόδια ἀλαξτο διτό τόϑαστς ποῦ 

ϑαστός αὐ πδὶπ ας αδλὼπ πάλ οοῶλ Ἰξοτ τέσσθα 

ΠΉ52» 5 σπδιδλαχ κοτε τόϑιόσ μλῦ - ροῦν τοτί 

- τάξηαῖξο (Ξ τάλαν, οδιτό μαπιοο πάλι - «αὐτοῖν π 

.« οὐνσα : τάσπαον νοῦ. αδὐο τάδιτπ τόξαϑ 

οἴξασϑο πῦπα ᾿ὐλαλϑο - πλχ οἷν ρποο νὰ ρα το 

Ξ- πάντ ταϑτέιολ τόξοπνο 

το ωτοολτ Ὁ τον τί δὰ 

κα δα τόδιλτ αναξας λδιότο τι ταν 

τέτλ τί -ο"Ὀ" πο πποδιτσ τοὶ τόϊορ δοῦν 

πλπ πσεὸ αὐλοὶ μλαρκϑθο ωὸϊές, αδδαλ 

« οδιντα τῷ «- αδδὼκ απο ϑαϑῦ 'ϑοτ «αν τδι9" 

ι5. ποδὶ τόσςοπ «Δ δαο  ,9. » « πολ «αὶ ππιανοπ 

ἜΠΞΝ . οὐπῶτο - πόλιν «ὐδιατατ τ ϑὶ χα 

ΠΡ ῳς. Οδιϑιοὺῖ ,17, οτὸῷῶ -τποαπξοτσν τς αςηυπτ 

ἮΝ ιἵπχοπ τοδὸ πλοτί τπέτλτεπ « τῷ - « οὐλλιοο 

πφδοπ λοι. τὰ τ πο τλ : πδαξτοπ ναλ» 

9 ὅμοιο πα. Ξ τ ταν ἄξοτο ἀπο ἷδ ΠΡΟΣ “ Ὧν 55 

τοῦ: ἃ ααλπὶ 3. (ρα. οἱ δι 

ὁ Θοάς. δαδωνς ας θη 
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΄σι 

-λο Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Αοῖβ 1. 1---8 

δος ππολος τ ὐαὰλ πλτ πῖξο ἰτέα 

πος Ξὴ τό ππολ οϑα. ἴϑοπο - πόδια: δὸ 

δι διῶ διό - τόΐξο τ ἰῶτα - τόδιαξολ πάξοπε. 

ὄν. οὐ τλο ὡῷ διιτλ τλτ πιο δι τδιοτμο 

ἄλλ διῖϑο διππν διτ ὔπόλλ ὀνΐπῆθπ τόπο - «πὸ 

πόδα στο πὰ δο αν. τῶλ τ πότ - διπϑιί 

πιο δντὸν .-ῷ τὸς οἴ ταΣ. τς τ τόπο - τύδιϑτ 

π΄. οὐησλν τα. οἷδε τόλπ ολο Ἐλοσ «τα5ϊ 

ΚΝ οο οι Ξα « οτλτοο 

89 

ἌΟΥΒ 1, 1.-- 8: 

ρα τῶ τῷ τόχπο τό λοοθτ τύϑασ πολ 

δοὺ ὡὶ δὲ δίπθς. πόδιιξαο (55 τόδιλΞο ΞΆ 

ϑλτπα ππὸ τ δῶ, τοῖπο οἷτα μλοῦ Ὁ νλαθοδὶ από 

πσπαοπ τέροῖϑ τόαλυλ ποὸτ τσπαλ τόξο το. 

:πασοῖν, ὦ οῶλ ππλοτεπ μιλῶ πλδιοοτόοα - τα μὰς 

οὐϑῖσ ροαξοδια οὐ λτό τὰ οοτϑ χωσ δι .Ξ »τόν» 

Ξλλ. οὐ Ἰῦτο. οὐδ τόξα δι τόσεοπ - αξοα» 

παθο «. οὔσας. Δ πέρα - πέρλτέπ «ὐδιαδὶτη 

« οἵδα. πλτό ᾿ς απο τλ πλτοῖ. ᾿ῦπς οςδι. 

αλΟ τ λΞΣ ς οδιλξοσ τ τόπο - τόϑιεσ «οδις. «ον 

. 221 Ὁ 

[. 2228 

[. 222 Ὁ 

-σπαοτ τνοῖῷ ,.17ὦὸ« οδι τκό.55 ὦ ποσί ἘΞ το ἢ 2538 
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Τοπαῖ 1. τ--4. 11] Ξ5ΥΚΙΑΓΟ ΓΕΟΤΙΟΝΑΜΝΥ. Δο 

ἘΘῸῚ τέξαλοὶς ἴα τδιχι «αντοτ (Ξ χοτε γτί 

πον οῦ (τὸ Ξδλα τόσλτό τόσοδι. τ΄ απὸ (5 οἴτοτέ 

. οτοπϑαι. τῖξο τόξο ὦ παϑιῦ τάλο εὐδυσιωπ 

τοδια - τύόδιπ. Ὁ, οαςδιοίοατ (55 .« οὐοὰ αϑὸιπ 

τόλο ᾿ς οὐ πθῶῶπ δλτπ τόδιχιθ (πὸ τόσολ ει «οοτί 

ἃ ςο Σ τ υσηνο τέξι πέος δα. δος τέο Ὁ πϑὸ- 

"τάλ- οϑοο δα τλ πὶῷ ο΄ - πο τῖΞο διαὶ 

διοῦνα διπαπος πὸ διπαλα τοὶ πότ το. 

το τα ᾿ξαῖ διτόπ δια ποπ Δισπλ ωνοοῖδιλ 

απ ϑοτό  τόδιαιϑ δὲ τύσοδια ματαοῖ τὰςοα οἱ 

- οπ τὸ διαποπ κα πλὴν τ απο σϑλ πο γἘΞ5 

ἵξοτέο τ θοῦ βο δι παρὰ δ τόξο Ἰξοτα 

Ὥθθα Ὁ τύόδιατο νἂϑο πὸ σρο τὸ τόϑτί πολ να. 

απὸ Ὁ τόλϑαοὶ -Φ- 'Ξποὸνα πόδιν στο (-ῦ να. «οὶ 

ς΄ πλλλ5 «οδιαοὸν -ϑὸ τοςθα -λλ.5 εξηδι «αὶ 

πῖξΞοὸ παρὸ - τόδιπξολ ττοτοπ τότ τάξον τόξοπα. 

ΦΘΩΙ «απ ἐΞὸ Δὰλ διλωο οἴοπ τέξθαν τέο τό 

τ το τταῦδὶπ - «ποὔ .55 Δὰλ το τ αὐδιπ 

- τὶ τοπν τόδιοαῖλ ἀν δα. φ,πρὸ “ ςδιχι:9 - 

«δι. διαασχα τασαλ ἼΘ πλλοδλ παλπ' παϑὸ 

ποθ τόσοι τ οὐχ πὸ ποσθοα - διχσα τόδιοατεοὶ 

σα Ὁ -δολστοπ τάξθοποπ τόνοῖλ τότλτ τότ 

ἄμϑο τ χοῦ διῖπιια θοῦ «τοῦ ἂν τόχϑυυν 

:- τάοπ (Ξ διαξοτ.π Δ Ξαἣὸ ἀΞοτέο τόδιαςο «αὐ ον 
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30 Α ΡΑΙΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [Ποῃ δῇ 1. τ---4. 11 

πῖξιλ ἃχο ,χπὴ διαιπέωπὺπ τόξοϑ - γελτε τῖξο κὸν 

ἐμδν δὼ -οἿγοατσὶ ἾΝΘΟΣ »διαδι, τ δυο όνα -- δι ταπὸδιττ 

ααπα τότε τὰν πὸ τόδιαυ αὐ οἰλοπ δο 

ωοδὰ. αὐποδισπο τόύταστ ληο5 ,σ στ - « οεδι. 

δια 55 Ν ΓΚ ΈΝ τε διοπ -Ξ- δαϑδλα Μὰ 9 

αὰλ ροτα τέραλνιολ τῖξο (99 παϑὸδιτα - τό τξαὶ 

ϑ ϑα. διαὰ τόιξοπ «ὐδιλτ διασθα - τόδισα. δε. 

τδιϑὶ τόδινπτο τόαλλ λιτο παρ - ἀξοτε αὐυδὶ 

πο -τόδιασεο τόδιοντατί π Πανὶ νἰλιο 

“να παλλ Διο δα. Ὅρα -- δος ἀλλ το 

τέξι τέν.ττο δια παλα τ τῖξο δ ἀϑοτπ 

οἶκο τα. τόδὰδιπ οοἵοτί πο ἃ οτος τπτλτλ 

οἽαττ «Ὡ.359 ὦ τόδιυπτο αλλ λανσ σα. 

ΠΡΕ ΟΝ πόδιλὸ πα ἔττο ιἴλπο τ σα. ποῖ 

τέλια απ τῶν αὐξοσθο - τάλϑ δι τόαλαλα 

« ΘΟ ΞῚ 1Ξ τόν πο απ πσλο - πέξιος οανοτατο 

τέλλξο διαὰ τόδλτο διϑῖθο --ς οὐὐἴαν πέξοπο. 

“τὴ τ οἴτόο «δι. σαὸδι... Ὁ) (Ὁ Ὡ προ ναλῦπ 

τέλια δὲ τὰ ϑὸνο τέσ οδλο - οὐδ ον οοτί 

εξθα πόλλ διαὶ .-Ξ- αμυ5 ϑοπδιο ττοόντα 

ποιϊοδα τπϊακϑθο τόσχυινο ἀῶ ,αλϑτϑῖ διαὶ 

.αὐὖὐ πλο πλαςς αἀπαὰὶ τλ πδιιξειτα 

τάσιν" τὔχλοου αϑαλνανο πο αλατ. -λ τὔϑο 

αϑὸια - δωτέθ. . τόσαλι διαλ σου, τύα τόιταν πο 

ΡΤ 120 1 

ο 

. 2160 Ὁ 
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20 

Τοπδὶ 1. 1.---4. 11] ΘΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. δϑο 

δι ππ δισπλὶ ος αλλ τέξο τὔλν.ο τξλ ,ὅν 

τὶ τπλυτο . πὸ ναδοτό ἀὰππαλ (πὶ πντί 

« οὐαὶ « αϑοδὼωπ τς τῖξπν οὐὐὰ -- αὐἷς 

πο τόξυσ λιτοὶ τολα, δα τόλο - τπλ λ 

τῆς αὐνλιο διυτέι δι. λ ἀπ οτο τσσθα διέ 

. πο τλ -οἴξοπο τόϊξο διαὶ ποῖαν δος τα 

τ ατάχϑε ς τοῦῖ τσ ον Δισαὶ παῦε -λ - «39 

πο δια Δπαὶ ϑπς ππτ ὐλο Δδιὸν τάλο 

αξοῖο οὐαὶ ἀξιοῦν ,Αϑὸ - διπσν. ὄιαϑοπ τάξυλ. 

αλυπα - «αὐὐν ν. 55 Ξε τ ἀρὰ - τάξι οὐδι. 

.-ο͵ὖὰά αοϑοὰ το .95 τέϑξι πον πῖΞπν 

Ξϑὶ ὡσλλαλιὶ πῖῷοὸ ταϑο " -- ὡς» οςϑὰ τ τϑλ 

.αὐοοῦλῷ ὡϑα. ποασσα. οαὐἷοο ωὐανὰ «δὶ πα 

ἃς α πὰ παλὰλ τόδιλδια αξοα, τόδιλδι τέωοαλνιοπ 

: ωλτ το διαλ τέοαδννοΣ Ὡοῖ Ὁ οδα. 

Δ αΞασα ,γολ τε τό ἰξὸ διαὶ "ςαρὶθ δον τ οὑξοτο 

δωπτ τ κἰαλ ὀνιξας. ὁδωας δλαισπ ταροῖα (5 Ὁ νλθ 

σὐδὸ αν τνἴϑο τάξοπ ταϑπὶτ πατοῦσα νλ (δὼ 

δι ῖξοτ τόσο -- οἷπΞο. ἦν. ὍΔΑς ΝΣ δαδο 

τ αοὰαϑὸ πῖτ - Ὡς ἄπαο κΞ δι δι ττπ 

ΟΝ τόξο αδϑδιστό τ απαοσ τέρασι τέξοποπ 

«τάξον. τπέξοοδι δὶ λα τόσο τόξο πο. Ν 

Οοὔταλ διδικλο τ πονΐαλπ. οὐανινπ αἴ ταν 

τόδιαϑ ἱὸν .Ξὸ . ααου.α - χλαλ τὸς «ον α τόπο 

1 (οὐ 5 
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ΤΊ 

ἜΨῚ Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [ΠΟῃΔ} 1. 1--4. τι 

ων οὐδι « οτὐξῦς. σοῖθὺσ Ὁ «αν αἰωα «ἘΝ τό 

ΟῚ τὸ ἀτοτο τσ απ ἀπαο ς.55 

-αλιο - τόξα. Ὁ λυ, - ππο δια - τϑα  9 

πλων πϊτοαλπ αλυπο - τϑδιὸπ τό τνιαξο διαςο 

δας - «ποωλτό διαὶ χῦτ χοτί ρος θ δοσπα τύ ϑὶ -: 

τα αλς οοσπ τπνλτο ροὐπτέσοα μα 9.55 

«αὐξοανλ τ δ τ θα, τὰ οαλτος αλλαιπ 

τιϑηο ᾶιορο -τῖδλο π τποσα τέαλιτπ 

-λο απ δι τόξο τ ἰΞοτο κὐδιαλ τϑλιτπ 

τλο πτλτί . ἃ τ». κξοσ Ὁ ον»: "ἼἸθο Ὅσο 

τάξον οὐὐτό αποϊαλ χτ χοῦ ἰξοτο - πα ϑιϑ 

Ὁ ραλαὶν. τύδιχοὶ τόπο 5,600 κ Διχπαλ όπϑα ΟΞ 

οὕτοπτο τ ῶὧὐϑδα. δι πο δοϑο ΟΞ αϑῖῖο 

« “5 εξΞοὰ ἌΔΡΕΞ- »Ὁ τό τὰ ποτ - ὐδιαλ 

ϑὸο οὐκ προ τὰ - δι ὀντ « «αὰα τδιτ διτό 

Ὥππὶ. δας ς αὐ ἔξητόο - δι δωυτό διῶ. ποτ 

πόλι πυξοασπ τέσλι τόϊξαλο - πντ δοτ τ ἐξοπ 

πτπν αλυπο τόσο τόξο πσπῶλτς πο τ λὼπ 

.« πὸ οὔ τόξο - -ὄδαλ οἴῶτοτο τϑὶ τλωπ 

Ἀπαο Ὡπ τῶν αὐτὸν δισπαλ τλ δσπινα 

οἴϑοτέοα - .« αὐτο Ὡἰ ποσσ οἵ. το το κασι 

δαλ -ξεηι ὄσ σεῦ 55: ὅξορο, ονρυξεξ οΞΞ ςε- 

λυ, Ὁ διωτ τοῦ. πιο το Δι τίοδςπ 

αξοῖο νὸν ἀξ οϑῶῦς δὰ ἔϑοπο -ς ον 
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Τοηδὴ 1. τ--4. 117] ΘΥΚΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΔΑΚΥ. δλο 

δ τοδιτώ. το ϑλαρα θοαὶ γοὰλ τοδιτ. 

δόνα - διῖαθ Δ πὐδιτ θα λα Ὁ τόσον 

Ὁξοδισ. τόλο - ϑοπς5 ϑόαᾶθ δα “χλαχ Ὁ γλυσαλ τ 

φρο τέλος δον λα τυ τῷ ἀλαὶ, πα. 

καὶ ἴδια τ ραν γουῖασ ς οἵοδι. τόλτ και τοαυδι9 

ἰοαλ τόστασ. πα ὰ πὰ τλο -: πτὰν 

πλι --.λ.Δλ- τισιν «οἴσςα τέλο - τξαξοϑ 

"δὰλ πλτο - ἀλιλι Ἰολ τὶΞξο νοὰλ τ. 

πέΐσονα Ὁ πέσον κφὰὰ ϑοῖν τὰ τλ - πέμμπχδὰ 

τ χλαλη ἰασλ τόξο Δ θὰ τῶ θα. τόλ 

τα. τλαλ γλοθθο τ ϑλϑπ ττοα.ς αἰξδια 

δ Ἄρλτο ταλὰλ ποδὸς οὐδνῖτό.α σα ρὺπς 

τ τ.» δρλθο δος στηα πένασχδλ ἰαποτέπ οοσϑαςΣ. 2 

πστπ τ τ οϑ πῶ. ϑουτς τοῦθ “ αϑλέλ 

Ξ ας ατὺ χγλ τῶ οτος τ 155 

88 

ΤΟΝΑῊΗ 1. 1-αἂ. τι. 

τένλωοο πα τόνου δὶ τό ϊοςωασὶ τάνπιιν ὡϑα. 

διτοτ 1ῷ ωϑα, διαὶ τόϊϑιπ οοδιλπ- διασθα ΞῈ 

εἶδισο τόδιϑτ τόδιπστο αλλ λιπο πα - ἀξοτέα 

ΘΟ, - νδιαλ « οαςρδιχ. 9 πέδας διαλωπ - παν 

τόσ αϑτ Ὥπαο 635 ωτοοῖδιλ ροῖδοπ λα» 

'ϑωῶ -οὐοοῦῖδιλ λιτό ολ' Αττο τόξαιλ διλλθα 
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ΔΩ Α ΡΑΙΠΈΕΘΤΙΝΙΑΝ [15αΐδῃ 60. 1--22 

τέσ οἱ .Ξὸ νας οδιόα τατος οὐἱ οἵὸιπ 

τόῖτσ ξασο τς οταξαν ς Θιωϑοῦῖα ς Θοωϑοοδα 

Δι τοωσπ τσστο δλσσλο τς οὐδ. τέχπο 

»οἴδωοσ, οὔὰλος οὐτέξοο τ: τ δυτ οχΞ στ 

διαὶ τὐλιτῦπαος ἀϑαα. .« οτναλῦξηα πδῖαςσ. 5 

διπωτ νΞονῖ Δισπσπλο - γδυδὶ δια σ, Νοτ Ἐν 

τέξυξοῷ τὸἪἬ δα ,δὰν τὸς αὐδιοδα - γϑοδ 

. οὐ καυδιαλ λασα τὰ οπιρὸι, τάλο τπόλιλϑο 

τόν ταν τ α9 . οἷν δὶΞ λαλο πάνυ ξοπ 

ὅς οπαϑιόν γουδνος ατξαχ, τόλπ μλοῦ πόνλυτοῦα τὰς 

τδιτέδν απὰπ πὐὐνλαχι να. τς αϑίσω εϑὶν πόλλατηα 

τς πένοολῦθο τέσδλαλθα τόιῖσέζ - γα 

ΔΝ απ ρμαοῖδιτο - πέχυπο οἴδιόλ σον, ἀπ, 

ολυπ νδόδιαλος οὐδ πο το ὐϑὸιπ. 

αϑτοτπ ολοθα - δ, ἀλϑι ΑΞ Σ Ολοοπ « δος ῖ)5 

λα τιδλδνοῖπς οὐδιαανλο, παν - κγαυδι, 

«οὸνλπτο οοἷοδιὸν ,ὀνα - δον αοτυπέπ μαδα 

ΔΟΡΈΞΟῚ  - λικιοτπ τχ.στο «ας τιξοσ 

.Ξ τοι τόλο τόν δι ρα τῦο τέσ. Ὁ υς ,ὀνπ- τς διτός 

προ αλλ τόπο γοοδν ἀλοτο - γυδν δὰροΞοπ 

οϑλξν Ἰδιανα τ αατοπ ὥᾶῖν μαθαλοδια Ὁ οἴπο πὶ 

οἴοπς πὸ τῖξο οὐ ττέπ οὐ δοδια Ὁ μαλαλοὸν 

-Διτοοπ «οταλι καὶ τ ατοσ οτος Ὁ »δοδι, 

λας λα τ ϑοοσ κὰδ ταδιτό. τόσ ϑλανο 
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[5αῖδῃ θ0. 1---292] ΟΥ̓ΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. σλο 

87 

ΙΘΑΙΔῊ 60. ι:---22. 

τόσ. το τπέσιτο τρουον «ὐἴοςα. χ 9 « αὐοο 

τ..-.» 

γουϊοσω ἘΝ τόδ - πιλτχοαῖ, οἴοσα ,ἴαδσ 

πο -- δῶσ αν τόξον «οόνλπ χδια γϑαλινι θα 

αλὰτο δι τλϑῖνο πέσ ῖπ ῶλτὺ τόλπο Ἐν 

γααὶν κοδιλαχιδια τ τ τέξαυδι. κα νας τ Ν 

λα - κδυϊοσν το καλὰ το .-« οαλιπέιο - οὦ ποδιὸν 

γϑδοδιλαν αλ γλς γτάλδι Ὁ γα ΞῦΣ «ὐἴσςαν9 

λας δαὰὶ οδυτέπ - ασλαδιτο 5 δαὰ μτόξανο 

πὰς ἀβροῦδ τόδιαδια δὲ ἰοοδιλθο - τα νοἵ (59 

τ ὐξοδιδια εὐλαπδα τ οποδια κατα δν (5. 50 

-ξαοσ «ἴδιαν. »δυδιαλ ,λοδιτο τόσοπ - δι πὶ5 

. ἴδααϑ καλοὺς τόιδιπέιο τ ρλοσοπο μλυξοπ Ἰδιανο 

ατώπτπ τὰλτῶνΝ ναδις αὐλὰ τλτυδ 

Ξιῦπ αλλ τόξο τὸ. οὗν, οατλαλα - ἼρΩΝ πὸ 

αλαπῆα τῷ ὕπιτο μαϑὰθ δοὺς οδιτόα τπθασαλο 

οὕπλοπ πόδι ποτέ δ χλδδθα -ς οἴοασ. τό ΐϑοι 

. αϑτοδια τνάλος οδιό. δια ποπ πότ πο 

διαλς δι π τόδιθο τνλαϑπτο ἂν κλπ 5 

ας εἶθ ας ταῦ χλαῦος. Οϑαῦ επθ τ αλθὸιχ τέ, 
τόν λα κα δοῦ τ τύδια οὐ... κὶ τι δια ἀαλιαν 
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“δὸ Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [ΓΟοΣ, 156: ἔξϑττ 

86 

Ι (ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ 15. 1--- 4 . 

αξοῦ διὰ τέϑι τόδιϑασὶ τόπο 

. τοῦ τϊαωο τόυυπ πς οαοὰ τ απαϑο Ἐ 

τοῖς. τοῦ τς οὐδπο ϑοτό τ τς αδὸν ὀινὶ ρου οπ 

ο' τρῶς οδιτ' «ὐϑοὐδιθπς πο τάξας διό 

« ον διιτ, τό -- αδὸι, ὀντου τοὶ τὶΞ- τπο Διπϑὶ - 

δα οδιλξαιο ἰἀςτὶ ἃ τλ τ. τ΄ οι οποπίς 

ὄπ ϑοτέπ τόξο τι ξοσϑ τὰς αὶ διτου9 

τόξα. δι π.ς οὐὔπλπι δὲ δι. τόν. χ595 

πόνδιιλὸ τΞταλ Ὄπέοπα ἰξοδιποῦ : πιϑδια τ 

λοτ οδνολ ,ττωδιτύπα - τόιτδιαθπ τέξυλο 

τατον ᾿ῷ δὰλ το υδιτό σι ελἴδι. τόδνὶ ᾿ς ἴδιλ 

πο. οὐδ αὼσ το - τα Ξ αὐτό τ 3 

ται ὸ Ξῷ : αν - ΘΟΑΣΞΟ Ἵ τσ το τε πιὸ 

ἰδιϑ τ τένλσ , οτδαολ το ὠσϑασνλ κτλ διτί 

πὰδ ϑοτ γπνοδιτ λναλη τ: . ολαλ ,π 

δὰπ . τ τ-πλσπς οὐαθαθσ οὐ ἘΝ πότ 

«οδισλα διαπὶπ Δοπτὶ τὰν τ Ἰοδὰπ τας τόσ 

πτπ τῷο τοῦτ : παλτπ τοπνϑ - τότ λιέπ 

ποῦ σϑον διτ -τλ ἰδιαὰλ τοσπ . πο τπῶῦνα 

πλι ,τ τ τῶ διππς οαλαὰ εΞὸ τὸν. τόλιί. 

το τλοτο. ο΄ ποτ τ παὶπ πέσλ τα σποον 

τῷ τυκιτ ςς « οὐδδξαι « πλσα ὐὐταξο οὗτός τὰ 

ι (ρα, ὄντιρα 9 ὁ (να. γδιξαλ 5. (ρα. πϑιο δισόπα 

52 123 
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Ηφρτοννβ 10. 19---25] ΘΥ̓ΒΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΑΝΥ. Ξιλὸ 

τοῖος ΟΟΩΣ τόῷὸο τόοϊο .αὐδὶιθῷ - πὰνα τόδιπ 

πος οὐ ὥφοῦῖαν Ὁ τόσωλτεπ τὸν ἂν οἵᾳ κῶλα 921,29 

τέξιχ .55 ΡΈΕΙ οςϑῖς αυποοπ ναλα ταῦ δροαχο 

πο τ ριασ μαϑ-5 ποῖ αϑ μοῦ τέσ 5 53 

Γι ἤο3α 5 τόηλτεό αὐτο τ τλπ τέτβπῶπ τδιαυποτί 

- λα λὸ αξστὴ τταϑα ὡς τέο οὐὔπ ς τοῦ 24 

-αϑΞς- λει - ὐξν οῖϑανπο τάξον οΣ Θ οἴ ας 

-Ξπλατο πλτ τ μροαλπ μι στχ ὑπ εκανα 

»διτο λα τ-ἰτῶδπ δὸς τὸ δαλὸ το Ν, 

ιο τλ- , αἷς τόξο οὐ Ξωοοῖοσ αξανς. Οδισόπ ΓΟ 101.» 

- φαδλδνξο πτι τι. .ν.5» τς αὐ νΑϑεϑδι 

δ αξσ τόὶΞο οὐνλνις ,,1,00 Δαξοσ (αἱ 56.39 ΓΞ. 101. 1 

ΠΡ. νῶν τόξο πὰν δια - ,δι, δὴ πλθες δια α 5 »διαδλ 

Ξτάιυτ, οατό τὰ δωυτ - “Ν ΠῸΡ.10. 10 

ι: τυ ὶπ -τπϑαν ὃ. αϑΞόον τί - δαιοδια Ῥξ, 87. 0 

δὼ αὐλ οὐδόλως - τύδια τῶν τὐλαλλϑο πάλε αν 9 Ρ- 87. 17 

ὙΦ "δ. οὐ. τέξοα.: λα πότον το τλτον 

τι» 

Ξ οι. διατί ττοὸι 



ν Θἢς 

5, 87. 

λυ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ Τογθηλδῃ 11. 18---20 
Ηδθτενν5 10. 19---2 5 

τίσ δπ δὰ - πο ϊαολ π τ-τάλοϊξολ τέδια 

πδιαδιταλ ἕτοπ λας απο. πόδι. .ο τδιπ-. 

τ σς διππι δι -Ἔ . αλυσ. οξαῖ-- αλολπ 

[. 201 Ὁ πῖξο οὐὗνας οἷο 5 τπδιαξαθ τς πλοῦ τὰ διλπ 

σέ.λ.156 δι τό τάξοα..» - νδιαλ απ παλτό -: 

ΞΘ 

84 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ 11. 18---20. 

τ ξοῖσ .9» τον ὀλὸπ τόν, τό το 

ι8 δι ποτ δωτό μῖσχ ὦ ιποο αν τότ Ἑ 

ι9 τάξυ. -ξοὸν τό Ξοοτό ὑψοῦ τέο. οὐπαι. τιν 

κι. ἀπχυδιτέπ δὶ: τλο πόδιν πϑρδιξοπ τὸ 

ασλο τό πὸ τ οὗτοτο τόσα ᾿ξ χ. Γ 3οῖὰ 

τλ ᾿ὐϑαισ εϑθοδα τ στέαωπ τόν τ τ᾿ τοδν,, πϑοθα 

29. -τόνυσαοπ τόσος πόλδιλ..» τοῖο παΣ. τασπδ 

νας .π πο -τπξλο πδιπυλα τῶνϑπ 

»Ὁ ΑΝ πὰ « ΟτΩΣ 9) 15 

85 

ΠΈΒΕΚΕΝ5 10. τ9---25. 

πέτα. διαλ οἷς Ἰωοδιν οῦγεσ., τένίο 

ι9 τόδωυλαλ τσ τ πάνου δ τόυτός οὐ ἃ δυτόἘ 

20 ο,Ἴοτε ὦ διποῖ τόπο - δα π ,1 «ἡ Ξοπττ9 τυχιποῖ Γ 200» 

121 ι6 ϑι, ᾿ς 



Γτθο Ὁ 

[. 2οοα 

΄. 200 Ὁ 

, 201 ἃ 

ΗδΡτοννβ 9. 11-- 15} ΘΥΕΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΝΥ. Ὁχθ 

τπο νοῦ ν"διπιοθοα νιν οἷο κ»ἵἴλππο Δα το 

νι .αἴτο τυ οῖ5 « οὐὐδι- δισπα νὰ διπειοσ 

“νι ἐπ Διο « οτϑυῖτ διιδιρτόα -- ,διξλλθ, ατοδι, 

τ τΞπτ τὐὐιναπξυ δα. -: ὀνητ- απὸ τὴ νὰ Ξιυνῖ 

ὰ “ἸΝς οὐὐπ τέο λαῷ τϑπ. 

89 

ΗΈΒΕΕΥΒ 9. 11---ἰ5. 

οὐ οτέτΞο. διαὰ τῶν ὔδι. . τόοτο 

τπόδιπιλι τόν τοῦ τόδ στ ταν 5 

αι. τι -σπλξαλτϑοοα τῷ τπόλλυϑϑ ,πὸ5ν διτεσ 

τλο - πόδι. τόπο τ τλπ οἷν τῷ - οὔτέ 

δικ. ξοῖν πὶ θοῷ τῶνδ πο αχοδιπ Ὥπιτ 055 

αλλ ᾿οῖϑο τόυσπα σπα το δια παλ τα» εΞ» 

σππόὰπ διπο τό ον τόϑοπτο τὰὸἪἬὀ ς τὸ ταυτί 

ὐϑοθραξο δαςοΝ ἈΒΣ Ὁ ς Ξ διξοπ πόδα πάλοϑα 

πὰ τόξο πὶ τ πιοςπ τὔὐλλοπὰ στα οοο 

πνοῦϑη οτῷὸ τόσ σῶς τόϊτοπ κα Ξοπτί 

Ὁ τπέλιλ οοῦ πα 35 5 ποῖ -ϑοὶνδλ τάσπδοπ 

τοῦτο οαϑας κΞὸὶ . αδδιπν τόλπτο οὐρα 

. τι Δίσϑλο - τ πλτλ οσξστο ἵν « οςοδὶπ 

παϑλ διτι τόξα πη - τόδιπ τόαδπ οὐ »νδιαλὸν οὐ 

1 (ρᾷ. πῶ» 

120 



ὃς, 88. 2 

ὅδ. ΘΒ: 1 

[5] 

Δνο Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [[Ξαΐαῃ 63. 1--.78ἃ 

«αρο σιν σι. ὩΞΣ. γε. “ τότηλτε διαὶ ὥσθ τα 

αι απ λαοὺς τ γροδιτο στοπ ὃν τύξαῷ τ τόλο οσπ 

Ξναραν, ραρονδιτοπ λό 

«.-.αὐὺν. - τ τα δι εϑ ΞττἪἮ Τκωδιξῷοθ τότα 59 

τόλ. ,Θδ. ααστ "διασσςδαὰ - τ Ξο νὀλαλιτας ἀϑιοω ᾿ 

τότ :-τῶν- αὐτὸὺῖὺ τόςαλτο δι γοτό Ξ υδϑιτῖν 

το δλο πα παλπ τόλοῷ ὀσποδιτ .- χϑλ 

82 

ΙΒΑΙΑῊ 6. 1--7 ἃ. 

τόνου τὸ τολτποπς τόιτο 

οθαξεοα ποσί .Ξ τόδιτόσ . ποῦ οτῦ 5 

του οὐ οτλθοῶ τ ττοσ μὴ π -Ὡ νος 

λξατο τοττ τλῆ» κα. .α. ̓ Ξ Ὁ «ον... λ...5 

οθαξα --Ξ- -οῶομΡΞν --τπυν πλωτὰ πέοτς 

τόπο ττόϊτν τ τόδιιςι τὸ (τον 5 Ἰδυβϑν ο 

“όπααδϑ δτς. ἘΝ τότ αξο ὁ διῖςα. διτό δωτέξλαχπ 

« οὐδ. δὰσπα ταν. ὅλ τὰῶὰ τέρα 5» 

« οςδι. ὀιασσο - δας οοηδι. ὁνν τα τὰ γὀυσαϑλ 

- τόδ δος οταξοπι διδιοτο - τάναϑτ Ξ 

πόδι ταν απ τὰ τας τρτξο διιλαλα 

διαλαδιωοτο -- ς ἀοῶλ διδιτ τάλοϊοπ τόδασα -- αςαὶ 

-΄Ὁ-ϑ τοι τλο διαϑοππο -- ρα τ -ὦὠ" τοο -λα - 

[10 

[- τοϑα 

[το8 Ὁ 

[.τρρἃ 



[- τού ἃ 

[τοῦ ν 

[. το7 ἃ 

[το Ὁ 

10 

Ηερτον5 2. 11-- 18] ΟΥΕΙΑΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. ΕΞ 

παρ ας οὐδιλλοα τονῶλ διοτό. χϑα στην 

ολαπ ας μνϑὸ οὐδ δοῖ, ας πα διπϑλο 

. πὐδιατλ ταν διξοοτοδιτπν λα. Ὁ τλϑτῦ οὐ 

. οὐδιλλῶσ :πχωδυτ οὐ τοαξπτπας. Ἂν ὦ 

ρα τοδιτό, οταραξηῖπι. διπαλ πὸ ϑροτό γνφοπ 

81 

ΗΈΒΚΕΝΝ5 Ὡ. 11--- ἰδ, 

ἴοι. οὐὐἴἪϑ)ι- διαλ. τό ϊο 

αι ασποδιξοπ εελολα τπατοπς τοῦ ἘΝ πα Ἐ 

τϊο διωῦ στόλος τὸ λσπλ - πο ρος δαλ 

Ἄν Ξαϑο Ὁ »οτάλ δι Ἰξοσ - μιυτί « οὐ 

τλλο τοῦτ ἔτι Ὥλχτο τόν τόδιχιλα 

τλλι. οἷ λιααλ τ παλτό Δ διϑοῦπ λα 

.-.. οὐ ϑδο -πτοσθο τόξπτέῷ α-οδιὸι χ τ 

«αν ὐδιθπ δὺππαλ' τ πόισαιξασς οταξαν. «Θοδιδις τ 

ὃ πδιαξοπ «πος «ταν π Οῦαδ λλνπ. «ὐδιατοπ 

«ὐλωπ διπαὶ τῶπ ολ δαὶ πόλοο τ τόδ αοοπ 

οῦξαστ οὐσῦ τς τας τς. δαδῷϑ τόδιαξοπ 

τλδυσ Ξιῶῶν αοο δὶ δι τ τλ - πδιασϑολ 

πον οὐ πρηΐϊοτι ὐἴν ἀν τὐλπ Ὁ παλτί 

τέξαο δαλῷῶσ τ λον τοι «. τὸ δισϑλ - τνδοπ 

οἵα τπσπαιὸὶ ποροῖπ διπαλ τ,αυτλ τάξοπδι 

1 ΤῊΣ βῖθὲ οἴαιιβα οἵ τ. 13 ἰ5 ψἈΠΕΪΠΡ. 
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μ"ῷ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [[5αϊδὴ 52. 13-- 53. 12 

τέλλιξο «οδιαπωπ πόλι τ-τθαν τόλο ἀπξαοπ οὶ 

ποτ τοῖο τέχνης οτα-ι 5 γΞ τύΐοπο 

αὐ λοσθα τσαῷ Ἰϑαοῦ πρὸ τόδι πα 

.« δόλο οὐὐπς πο τ αχωδιτό τόλα Δλπιτί -- καντο 

πὸ τον διτο οὐ ἐαλτλκὸ -ἰϑαθο οὐ 

-τέλξαϑο σασθο σαρλϑεϑ οὐοπ ναὶς. κ᾽ πι χωδιτ 

διατὶ σϑόνόα. ὅλ δισολ ,αλδι πὶ οσο 

«οδιρτσο τας. παλσπ τόδιοπττοα - οαξε πο. 

αααΝν οοὗξο τί Ἄν ἷν τὐλαλ Ὁ σηλιου τ διττ ςαλττ 

«οὖ. Ἰοα.- τόΐξοο τ ΑΝ οἷς τοδιῖα9 υοὐ δαδπ 

οὐλο, τόλ τὰ στόςῷη τόξοϑ οὐὔὸ τὰς:- δίλλ Δδιτοὶ 

ποτ τ τόδι πόδιν πῖξοτ σοσσο τ τσ ϑ 

πλοῦ τὸ τλπ λ λπς ποῦ ἀπαο τέξιϑῖ 

«ΟἿσ τ ὩνἹ αοτδιτε ςηδιαλιτο τ τ οὐῖα τλ 

το, τόν τ 09 μαξοοϊδιξο τόσο - τδιξο ἐΞῦ τ 

ἢ τόδιαξολ τόδιτό σλοσοπ τπραξηῖπι. τ δοπαὶ κπ 

ολὰν πόυμόναλο τ νοΐαπο λα τόν χ.9 δΔδιένα 

πα ξαθυ ΔὰΣ τόλο πὸ τλ ωαξαρῖπν πὶ - τοδιαξη 

.«. τ΄' -τόδικΞο ς 55 «ωὸι. τάλσποπ ξς πὰ ἘΞ 00] 

. οὐδ, αὐχονς δέίλω ὥλι λ΄, οαδδιδι 

«ποτές τέῷο τότο τ σα τ τό πὰ τὸ μόν τάϑοτι 

τος τὰ ἀπο τ ασθ τόσαμξο (πὴ χινῖτό.π 

εὐ γο πέσυποὰ ϑπφα ττόδιαθα πο τος, Δαάπνιο 

11 

: ο 

{. 1948 

[1940 

Γ το 

ἔς το 8 Ὁ 



[.το3 4 

{. τ02 Ὁ 

5 

Ι5δῖδῃ 52. 13-ὅ8. 12] ΦΥΕΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΕΥ. διΩ 

οὐὐτές οδιττ ὐπαοπ ϑοτσ λιαπὶ - ὐξοσαξος 

[, {πον Σ-- ολτ 95 Ὶ οστ΄ ΦΩ͂ ΣΞ πι Ξν ὐϑοῖσίο 

“αν στ τσὶ λασατο ᾿Ξ τ πα ΑΝ 

“Ὁ εὐυξοῖσέλα Δ σααλ οοΣ λα » « ατητὶ 

Δισπὶ ὡ ττϑισπ τοδιπελοα τέτλτπ οολν» τόσ 5 

α τόχλιλο πὸ οὐ ἀτιδν παλτό διαλ τόλ απ τόξον 

τέσ .59 οἷῦ λα χιχὸ ττλτ διαὶπ τόξο 

80 

ΙΘΑΙΔΗ 52. 13---53. 12. 

τόν (Ξ νοσδν, τότο 

χιξηούδιξηο οσῦ λοδιστῆο ν᾿ αϑδιτο τές ΞῈ 

ἜΝ εἶδος οταξοδιπ τόξαλο. - τόλδιτοο τέπλλ 

-τόχλιτις οὐ (95 «πδιαξτ ,ῶ τέϑϑυ τ 

λα τιν το ναλνος οταξοδ. τὰ ὠπϑο 

τλπτ λῶν διππλ -ς οὔτθο ἃς, οταν» 

Ολξασ τέλη λα τ ποῦς ἀξοανς. οὐ ποῦν 

«αἱ ὑπτέο τριαξαχξολ προ ἐ(Ξὸ τόξο ὉΚ. αὐαϑὸι, 

τὶν τλτος «δι. κὐονοδι ὦ κὶνΝ δι ττὰλ τ τϑο 

ταῦ "δον εἰ: πέος ᾿ὐτόῷῇ οσἰαὰς. -ῶ τιᾶτῦπσαο 

9 τόως τόλα - -δι εὰξο.ν -ναπσχὸ τόλο αϑιοπ 

τι 

ΞΡ ῸΣ 

53. 

[Ὁ] 

80. 5 

᾿5, 830. 

Ι 



21 

ΠΟΥ͂Ν - Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [1 (οι δηβ5 1. 18---2ς 

- 

«.αοτνα5» 5 το - τότον τόςσσ 5 

τοῦτ τόπο - παλιν, αὐὐϊαξονξοα. - πέλϑιέλ 

-τόνϊαο σοῦ δα διὸ πα ἢ» δλω Δι. 

«35... λοαλο -πιπασοσ Δϑτί ἀτῶ «δ. ππν.ο 

τότξο ᾿ξοτ ρδιτ αξῦα. τς τ τόδιαυπ τόξα. - 

τόλο πιὰπ (65 τὸλ λα 5 τνῖκ δος χα 

.« α'άξαν. πόλη μ᾿ 95. τόλιό τ μξον (Ὁ ποος 

- τάξααλ τάξον εΞὸ . αὐνυπθα Ὁ τέσλτέπ «δι το 

. αλοῦπς αὐπο'ο τ τέμοπεολ τέξοπι. πϑαθς ἐξα 

. αὐλὸν, τόλο τόξον τὐδλπο τὸν 

“9 

Ι (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ 1. 1τὃ---25. 

»λαξοδν οοὐέδυϊαο διαὶ 

πο λα οπισεύπ αλοὰ τέσλι πα ἐν οὐδὲ το ἙῈ 

ἽΝ τοῦ τ νοῦ τέτηλτέπ καλὰ μαοτ λοι πὶ εὰ 

τϑοδο τὰ πς οτὐδιτολν τϑαθτὸ τέσ 

σα. ὦ τ τόσ τόν θαπτοπ . οερδιν5α-5 

τλϑτ. τῷ οὖ. ὦ τότ ας ὦ τόξου 

εὐδιξαλν τ τηὶ τ δοττί ἃ - 9ὶ-. « τοῦῖ ςϑ.ν.5 

δι τὰλ τέτλτέπ τὐδσπλαθπ διππαλὶ - τόξα, ποοπ 

πολι τέσ. τ τόαλιόλ πόδια . α ἴδι.5 τάξας. 

εολαλ τῶν. τόδιοντασ πόδια λτπ σαν ἴδιο π 

ΓΙ 

5 ἴοι Ὁ 

{.το2 ἃ 

{192} 

20 



{ τρὸ ἃ 

[το Ὁ 

[5 

[ἰρ1ἃ 

ἘΚοπΊΔΠ5 ὅ. 6-- Ὁ ἢ] ΘΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. λο 
ΑΠΊ05 8. 9---Ἰ2 

γι 

ΚΟΜΑΝΒ 5. 6---ΤΙ. 

οὐϑοοῦσ οὐὐνὴν τό Ξὸ οὀνδις. , τόν το 

πας τρστθ οσ τὸ τόσο τὶ. τ χ 

πὸ διοι τν χοὰς διπὸ μαοοὰσὶ σὰ διὸ ὠοΐαῦς 

ΠΟ ΣΘᾺ Ἐν τι ἐξ αὶ δι τδιέξο το βοσς 

«οὸιπ» τόλτό τ ἀπέο - διαξπ χοτί Ὁ φῦ Ξ 

πο. διιόξο ἰπλι δι τέσ ἄλ οὐ ποπ τὰς, 

τοαν τα πα δου τόδ δὺς οτ τξο ἡ 

ως τὸ ΛΟ ΟΥ (9 «αν δι ϑιαδι σι - τ Ξοπτς 

τέλτελ μα διχτίο τ πα κΞ θοῦ απιοπ Δι 

ὐϑοϊδιπ Θ᾿ ᾿ὸυσ τῷ τόξο τὸς  οοἶϑη «ὐδιαθαθ 

τλϑδισ το οί πόλι παρλϑ τ πάλ -- αι ναὸν 

τόσ δος ἴτοπ κῶν ἴδι. - τότωλτές οτ 

Ξραϑς αλὰσ, πότ δαν. ποῦν οσα 331 ς τοῦ 

Ξρῖθο πὶ σασπὶ λνὸ τς αὐδὰν (απὸ αν 

πορδὰ διαπισ, τάξαλ ,9 γϑοπττ - γον τέτολττ οὐδνοιο, 

»δων οἴπ τον τό τὸ τδιανιν το τὸ πίπιοῖ 

78 

ΑΜΟϑβ 8. ο---Ι2. 

ΠΣ ΈΘΈΕΙ τέσσ. ϑοῖν. -ῶῷζοια. οωῷ τα 

πα λει. λςς τ αλι τῖΞο ἰΞοτ' τέξοαυν 

[14 

6 

" - 

Ρϑ5, 21. 18 

ῬΟΟΤΟ 



Ρς, 40.1 

9ᾶ 

τοῦ Α ΡΑΙΠΕΘΤΙΝΙΑΝ [5αἴδῃι 50. 4--98 

: τά χε ὡσῶῦ. τῖτοπ ξεσοη Δὶνλ τὰν 

διανδια τόν. τόξο πυτθασ τϑαλῖςκ λαὰ παν δὶ 

τσ οαῶ. τ ϊξΞηι9 ,τοῦισ. αὶ λαλο - πέντ 

χλα ᾿ϑὸ - ιδιλὸὲ. αλλτ, τόοωλιέι «δια σι 

λιαξοα τ ἶπλ ποῦ αὔθ - τοῖν οαπξαιῖπο Ὁ τ ς 

τόλιλροοξας οαὸνξοη (55 »ϑοὶς Ξ «ὔόνιυς. δια 5 

πτΞο οὐ οἵδ σχῇ ζῷα. ὡῶνπ ἡ τόνδ τοϑο 

76 

ΙΘΑΤΑΗ 50. 4--ο98. 

οὐ τνπου τόλσχ τ .Ὁ τσ, τό ϊο 

ΘΟ. ΊΝΟΤΩΥ ΟἸῚ 351 μολ Δ τότ τ Ἃ 

᾿ϑιοοο τε τότ." ᾿ τῖθ ..5 δ χιλοτό τόλΞο - ἀξοτ ,1ὼ τὸ 

δι οὸνο, τόξο «πδιαπῖ το τατος, πτ ,λ 

λα ονδὸ-: τόλτ πῶ διαλ τ πῶ - πσπιί 

᾿ οἵαλνο ταὶ ΚΟΥ οἵαλολ ὀιϑο. «ἢ» ΤΕ 

τόιξρο τ᾿ πέοοῖπ «οδιδιοα.9 059 διλο τόλ νυ ,ἂτό 

ὦ δια δ σα δὰ τῷ λίθ το τ ἐΞο τς 

- τόδιτῆσ. τένν. τὰ αλλ οὐδ ὀποδιτ τλτί 

ϑπς ποτ ρποῦ οο5 ποοΐοπ - διῶ τστ δαλπ δι πα 

αὐξοα τ ρλϑαολ δα. Ἂν οὐόπτ. τοῦ αὐτῷ κ559 το 

- 15 τὶς το -- »διαλὰ -θοϊα. ,: αν. οσαπς τοῦ 

ἘΝΝ ΩΣ ΠΧ Ὁ τ» τ λυ. "5 10 

5. Τὰ 113 5 

[1898 

[τ α80 Ὁ 



[. 187 Ὁ 

[188 4 

5 

ῬΒΙΠΙΡΡίΑπ5 2. ς---αα7 ΘΥΕΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΆΒΥ. ἘΞ" 

οι Ξαλῖσπινλ ,ἃ τὸ αὐαοος οὐπϑανσ πένθ ,τ 

« οὐὔοποτι ς ατοδιπιας. Ὁ Σ τ τόδιαωπατόσ τέσιϑ 

τι δ οΞΞο . αὶ σα - « ας τ δι . 

ολοο, Δ τὰ αἷς οΌ- . αἱ οϑδὰα ολτθα 

. αὐὐλνοῦῖν πέλίπασος αολ μαλθος αολ μιρκσαστηπ 

τ τάλοπλ τῖϊξο παας τσ πὸ Ὁ ξϑῖλξο ᾿ς αϑοῦ 

πλαοσ απ αν. τέλπλ τόδιό. τόξο τν οὐ 

«οῦῦ ς αδιποστί τόξο ,πὸς οδντ - νοααλῖτ ἀνα 

-β -- οαδιδιιΞπϑ τλλιλοῦ ὴπ πένθ αδνοα πξταλ 
Ὡς 

τινι τῆν . οταλθτοα τ ο. νὰ Ὄς- « ον 

“5 

ΡΗΠΊΙΡΡΙΑΝΘ Ὡ. ς---΄|. 

Ἔς σα διλ,οπ τὐὐλῖν τ΄ το κοὰϑῦς τοῖο 

τεῷ οι τέο .9 μιϑισχυδΞ οὐ τὰ τόπο 

Ὁ πολιπ τὐδια τῶπ Δὲ δοοπ στ τέσ οὐαρα. 

πλιπ - τλτλ τας. του π τὰ Ξισ τέϑαν» λα 

τοῖῶη αϑπϑο τππὸσ αϑπ ἥπροῦὰ τοῖν μοσὶ 

ΕΠ ἘΚ ΕΞ ΔΩ αδιχτ θόλο τ ππα διε 

τόδια τὸ - πόδια το ἂνϑο πὸ ας, πϑϑ διτέα τατοῖν 

δυο δὲ πολ ϑοτός πο ΔᾺΔ το τόσος »Ὁ 

Γι ι88 ὁ αλλ Θ λιλν τξιισ αὐ ὥρα - οι ππιτοῖ 

τ Θοα. ολαλο 

112 



πιο Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ ( 8]. θ. 14--τοἅὃ 
Ιϑαῖδῃ 83. 9}0---ἰἶξ 

14 ΛΘΎΞῸΣ δέν πε, τἰπόλ πο πὶ τ γδὲ λα» ὄντ. λα 

ϑλα τόπος. ᾿-ῷ διασοπ τόπο - οὦσ τα διοπ 

Δλιπτο..τ 

73 

ΑΑΙΑΤΙΑΝΘ 6. 14---ὃ. 

ι4 τόδ πὶ κδ πέντε Ἔ ΟσΝ ΑΝ διαλα ςΞὸ τυ. α. 
Ὡαρους ἴτοπ «ϑπὶςς τό πόλι οὐϑόνσπ ττ. : 

πσπα πὰς -τόξαλο. «5 π « τῷ τόν. Υ55 

ις -τύδλταν. στάλα το παὶλ τέδιτον τὰ - -: τ Ξλὰλ 

τό Ὁ,ὦ“. τόπον ΠΕ ΒΕ οδο δλαλο - τόδιπ τόν πόλι τιβόν 

διὸ τ πυξαυῖο . οὐδε τάξαλυν - πόδια κ οδϊτί 

ι) τόδ πδοαυδ χπό ὦπα εΞὴ τπέλιέπ Διὶ τ το 

- ναοῦ δὶ ποτ οαρῦπ παδολ τπῦτό ον σϑου, 

ι8 τάνυτύ, αδυοῖ Ἂς τσ οαῶῦς 1Ξὴ1 «τιν 

- αξοτί 

π4 

ΙΘΑΙΑῊ 9. ο"--Τρ. 

οσπαδὰλ ιν πσπέξ . « τόν διὦοὺς αὐοχς παρ Ρε 5717 

τῖϊξΞο Ξ οὖτος τς. δα νῶῦπαο ΟἾΣςο Ὁ πδινξο Ρο. 8701 

δι. το στὸν ἌΘΕΘΙΞ πλο τ δὼ αϑοδὲ : τόν. τ τῆγα 

οἷο τάλϑο πόυλυτ 0 δαλὸν ς πόνὶο 

ο" τὰ ψωὶτο αϑλὶ Ξοδιτέπ Ολοοπ « οεὐδιχολ ,α 

ιο πα πιταὶ Ξ ΔΟΩΣ πέσυποὰ «οὖ. διαθν - οὐ ϑοττα 

ΠῚῪῚ 



Ζεςῃ. 11. τι "--- 47 ΘΥΒΙΑΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΚΕΥ. ΜΕῚ 

Πιδ5α τό πο (3 νὴ οὐσόιξο τ αυπὸι το ρας Δ Οϑ 

τ τ τὰν τ τπτνὶ ΠῚ δῖ πο τ΄ 

Ῥς, 33.5 ἴαδια ι-ῶπσαο ὀνπὸια. Ξξῷ,ὶ ἴαν ς λιν, -- πιρδὶ» 

ποτ τοὰ 
ΡΞ, 2.1 το τῶ» τόλ -οαλα Δ λὶ τ Ξ 

πὰ αξΞὸὶν τλαλα λα» 

72 

ΖΕΟΘΗΛΆΚΙΑΗ 11. τι ἢ---Ι4. 

τνλτα τινιΐοο τόνσνο τόνλαλνσ. « να οοἽέε 

ςολαῖξ Φῶς τὸ πόὰπιν .Ὁ το οὗἷἷοἝοιοὸ, αϑο 

Ῥε. 84.1τι μἷ͵ς, ἀτξποσξ πος αὐτὶ οὐὐς τοῦ τόδιποῖ"5 

ιο θοῦ τὴ δυο τόλπ τότορα τ ἀλαδπ ρῥπ 

Ῥξ 81. Ἐ ᾿ὶ οϑλλα λιτοὶ τόξο « οἱ οὐδιως. Ἂ οὐτές 

Ξ- τάϑτο ᾿ς λϑσ οδα ἋΣ. τξϑιο τῶν 

πέιλι τ πο, τό ἴὸ 

πρεῖ ΑΝ οὐλρδυξοπ πόδι λας οὗλα 

15 . οκαὶ ὀιπποτο -- τόπο ,00 τ ῶπ οὐλτπ Δισϑὶ 

τι τ Δ ἀϑα. αδὰνιν5 τους τί 

- τόξο ἡ ἰῶτα τ ϑροαπ οδὰδι ἿἸΝτ αλοδια ἀθανῖ 

πΩπΘ οἷο δοτό. τό νσρὸ τ τέϊαλῷ τὸν τότ 

οδλδὰ διβοοα τ οοωσδοπ δι διοπϑὸδιτπ τάξολο 

κιϑόα 0 τα τόξξιπ πόλισι, οςδ. δι πῖο τάϑοσδτ 

10 

0 
ὦ γτ: 

τ 1") 



24 

25 

26 

28 

29 

Διο Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [1 Οοτ. 11. 23--32 

71 

Ι ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ 11. 23---32. 

οὐυϊο διαὰπ .9 τές. 

τότ ϑοτπ τῷ τῖξο Ὁ δλπο τὰ τόσ 

ἤρου Ξοδιτ τῶ πλιὰ. οαοςς ἴξοπσ τς αὶ ὀνὶ ρος 

οαῦ οὐ τ τϑοττα τςϑο "παδιστο τξυὶ ᾿Ξ ον 

τϑοταπὶ οὔξο. οὐοῦ τόπο - « αὐπλτ ΔΈ »ἜΝΑΘ ς 

.- τοῦ -- ἱξοτ λϑὶ ἴδιῦ (Ξῦ (ϑοτθ διαδο κα τρῶς 

Δασῦ « ἴσο --νῶσ τόξοπτέῷ - τόδιπ τέπδοπ τέρα 

ἀπ τ ροῖδαλ μδιχος οντέπ ,διτοτό δα ᾿σσςς 

ὡτόξεδος πα (Ξ αὐλός οὐντέπ ,διτοτό δα 

« ον τόξου “ὐατο -τοας ποῦ (5 ρδιχοα 

Δλάσα ᾿ς δαὶ το - τύδιτοιπ τόξο πὸ - μοδιτη 

τάλο Ὁ πόϊϑοπ τορθ ϑτόδις. τό, πο ξυλ τὸν 

- τόιϑοσ τὐξσϑοὶ οἰ Ναθ τ. πῶ τ 5 τόασ: 

τάξεολ τος προ τ ὐϑῦῖν, ὡὐπθῷ τόσ ,1 τη. 

ἦν ὦ πο ττὐδις ᾿ς τῶ το Δδελτ το. 

οὐ ποτὰ οπ αν οὐὐ ὄνιλα τδισα Δ Ἀτεπ 

δΔιπ πὶ  ἸΝαολ «πὸ. τές τόλτ πόδισα Δικ 

ξοσο στο ἰχ 5 - Ὧ 5353 χκῷ - τ 5 

λει απ - ἘΝ οὐαὶ μοῦ τὰ ον - ΠῚ 

: (οα. οὐ τ9 

ΙΟ9 

υ 

18,48 

ο 

Γι α8ῳὉ 



[.182Ὁ 

[. 183 ἃ 

15 

ΡΞ. δά. 21 

Ρ5. δ4, 1 

[.182 Ὁ 

Ι5αίαῃ 61. 1- 11] ΘΥΚΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΆΚΥ. ὍλΩ 

ὡς αλαλὸ μοι τῶν δὰ τ λιν ἰαχταχο 

. αοδδόνιας αλαν τὰς οοαξοδιδν ς οςοῖδια-»9α 

«οὖν.  οδιϊοδν ,,νὰ τὸν τόδ. ς α΄ὐδια να τα 

αὐτο τῶ τς αὐτὶ δι αλιλπτ πῶπο - πάλ τλ 

τ πϑανςνο πέσαν ποπέοο πέοπς Ξρλϑοπ τ 

χλαλη τα δοπο - οοποὰ « οτὐδιαιλ «3. τόσο 

« οἷον ἵν τόιλιτας αἱ ποδιποο τς οὐδ μμοδιπη τόϑτί 

« οὐ τόξευνυ τὸ δαδὸ -τέλοαςς οοααλο κυϑα 

ᾧ τότλι . “ΞΞ Δὐἷνος αὐοπς οὐ ἴδ55 

τόιξαῷ σον πτέυδιτ -- τό ἰξῶῷόῃ . απο δι. ἀροϑα 

χα ς τόξο τόδιαυυλτοπ τόσαξλ ἘΝ νδ τέρα 

τόδιλα χες Ὡτπ στ τλδι» ἘΞ λας ροδιτί 

τιον τόλτῖτί το πον, κοδι τόν οδιτοπ 

«τῶ - ἀσδιῦν τόξοις ϑοπ πόδα ιν ποθ το Ὁ παι ο 

. οὐλαϑλ παρ τόδιοπο τέοτς ὑλϑος. 5 τι» 

ναλιτ μδυ δὲ Ξ κσὲὶ οδιξο οἷα .αὐν Δ πόλι -ὸ 

ΞΟΤΝ  ς αὐτοῦ δυτός αὐοθα -: τέρα κΞ Ν 

τ νδιανς ἴξιν. ὃν τόλο »διαλ Δ παλτό δι τό στόνος. 

σπστοαλ δὼλ τλαλο 

1 (οά. οὔτις 

Τοῦ 

“ ο 



τῷ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [[ϑαΐδῃ 61. 1--- αὶ 

τ ΝΟ. 'αοα - π Ὁ Ξ 19:5 -λι 

ἴδ ἀὰπ πὰ» .ῶ τόιλτρασχπ τόν ΞπλαΣ νὴ 

« αλιϑόνο -τπέσπέωπ τδιν. 35 τι διαο - τάξσ 

λα ὀιλπασπ λα - τόν ἱτέπ το Δαλ τι 

ταν» 5: αι αἀξπθὸ τῶν διαλ ποῖ οι «9δια 

πὴ δὲ ποῖ παλκὸ τπππατον τὶ δι 

τε ΞΘ “Ξο ΣΝ 

70 

ΙΒΑΙΔῊ ΘΙ. τ--τι. 

τόξο τσ .Ξο . τόν, το 

. τα λιυπὴὶν τὺ τὐπλο τπὰΞξν «νοὶ Ἑ 

τωπα τιδὼ ἰνα. τότ Ἰῶῶσπ Ὁ γδ οὐχ τὴ 

οθασσ τόσα τταο - « οτπὶϑ ΞΑΣ ΞΟΣ ολολ 

τ τόδλξοτ τόῖξοπ οοδνσ. τισο - « αϑῦροχ τάξαοολο 

οδα δα ΘΛ ΣΟ, ς -- . τλιελ «.αΑἌἙὐν τ πω α 

Ὁ χιρανοα, οαχι το τόλρῦ λα τς αὐοδ μλ οιέδιτοι 

νοὶ ολασα - τ παστὸν σχασὶ τόλτι λαρα 

τότξοπ «δια. ἡ τσ οἴπος οἵοδι Ὁ τόδ ασ 

αξοσ ἐϑῖρο τ αλολη ἰοῖος ἀπο ἡ τέ μας δὰ 

ὍΣ αὐλοῦ τὰς οδιπαν. ον στα τς αϑαια» 

οἴδτ Ὅλος οὐ οοὐἴδλο τόλλϑασο - γδυδιιξοτί: 

« οΤἵοὸδιὸν πωλτπ να , 1 « οδιϊν' - λα 

Ιο7 

[.τ8ο 

[.ἀ8ο Ὁ 

ἘΠΥΒῚ 5 

{81 



ἔ, τηὴ8 ἃ 

[78 1τὸ 

ἔ. τὴ984 15 

[.α70} 20 

(εμοϑὶβ 22. 1---το]} ΘΥΒΙΑΟ ΠΤΕΟΤΙΟΝΑΝΥ. ΔΩ 

-τοτ53 τϊαὶ οὐ σὰ --οἷῷ οὡροτ Δι 

Ἰῶοτο τιν πο τος « ας» ἵὸν αδλισο -πάμλοο 7 

-.Ξῷο ἰΞοπο - ζι ἰξΞοισπ ιαϑι πο ϊϑτλ ϑλου τ 

οἷο « ὦ τόνου ρα τϊω τό ἰῶτα τ,135 οἷο 

ὐ τέξυνν. πέοηλτεό πςοῖϊτι Ἰτοτα - πόδιν πα τι ϑοτ ς 

“τόπο “ἢ « οτοοῖδι αλιτέα - ν'9 σοὄλελ τὰ Ξατ 

το -πλπ τα ἰῶτι τπϊδιτ Δι οδιτο 9 

Ὡρλοοτόλ διολα τόνον ἀκοοτο ὡλϑπΞ ἀκ τί 

Ὁ τέλρανο ἐ59 Δὰλ ρου Διο δῷ πλοῖα «οἷ 

ποσὶ οαλπ τόνδ ὥρονπ τοποτ πἰςηΐοτό γτοο 

ἀξοτο τόυτοασ .Ξ τσ τἀλτέλτ «οὐδ ττοο 

ἀξοτο τ πω ἰξοο ποϊοι κοΐ -- «αὶ 

πῶ παν ὸν τόλ παῖδα πὶ ΔῈΞ ἘΣ »Ξοτὸν τλ 

διῶ τόλα : πολέ ὧν δὼπ διέπ ὀνιν πὸ ἰν οσα 

πὰς τι Δ αδιωτο τσ πλ ἜἌΓαντο ὁ νη δῶ 

απὸ ἀν τῷ λοι τὸ τᾶπ πὰ τόσρο "αν 

«ὃ. σοῖο τόϊαπ ὄὥὔῶα πςοϊϑι Διο - νοστα 9 

“αν, τοὶ τ οἶσθα - «οἶῷ ϑρλρουτ κολα τόδλλ 

. τα. . οἵατοτσ τόξο» το «οι. τό Ἰδιτεπ 

πῖπτον αὐλτήλτ τϊοο - τόξο ,παυδιτ τόταλ9 

πῶ ἰϑοπο πόυϑα ν᾿ -ῷ ανονὸν ..Ξ5 ας -ϑτόλ 

ὀππσοσ διπθὶ τ τόξο τϑοπ δὰξα. τόσ ΞοῖνὉ 

ΒΓΕ ῷ δι διῶ» τόλο τόδ. τόπο 
ἜΝ 

ιοῦ 

15 

τό 



-ὩὩ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [(δηαϑὶ5 22. 1---τὸ 

τόσ οὐὐνιλ..1 ΞΞ πόδι ύςπο τένλιλουξο ᾿ϑαδυοπ ἐΞ5 Ρ5. 40... 

διλαωσόπ σον ωτό τ ἦν πρῖδιτ τόξο δο τοι 

μ᾿ 

τρμροθπ τδισπο τόδιϑασ τ τδιχπποεοῖ του ἴο [. τό 

στ τόσοι αν αϑασ 099 5 

69 

ΟΘΕΝΕΘΙΘ 2Ω. 1---Ἰο. 

ον (3 Ξᾶῦς τοῖο 

ι ταλτο τπέλτο καλοῦ δι5 .Ξὸ ταῖν δ Ἑ 

: τας ἴτε πςοϊοτε οὐ Ἰξοτέα πςοϊοιόλ ,0ονΞ τόδ 

5« τῷ ανροτ ᾿ῷ 3ὥΞῦ Ἰῶῦτο τσ το Ἰῶοτο γιγόν 

αὐτο τόδιτὶ τότ ϊτλ Διο - διαπωοιεσ τέξιΞ.» τὸ 

οδο τϊοαν τὸ το τος δὶ τῦὸν «ὐὸι. 

3 οὗὐξο» ᾽᾿ᾶσο πῖϑ 5 ΟΞ ἀρα - ταξοτσ 

ἕδρα ἡ το απλοουτόλο ἜΠΛΘῈ οἵὐδι ἀξαὶ. πὸ 

τ τὸ δι τδιτα τ-δικο ἀρὰ τέδιλιλ δα. ο 

4 λολουοτα πὰ πδιλδι τα τπλτπ τ ἰποτέπ τ: Γιζζα 

ς ἴτπο :τέωνοὶ .50 τϊδιτ τέξαρο ,αλαν πο τ 

5 τῶ τῖΞουν -Ξ-ιὰ τα αϑὸι ἘΊΒῸ ΓΟ 9ττ' 

«Ξοδϑο πανῷοῦσ. - τόδλ -όῶοσ. διτῦ σένλλο 

6 ποτέ τόδν πὶ πλοοιο ποῖοι προσὰ τς ἀὐδιαὶ 

ι (ρα. ςδνλαλν. 

ΡΝ ΙοΣ 4 



ἢ τ74 Ὁ 

ἤ. 175 Ὁ 

Ζεοι. 11. τι "---14] ΒΥΕΙΑΟ ΠΚΕΟΤΙΟΝΆΚΒΥ. πο 

:ὰ τα. πο δ οῖξοα αϑιδνασο ολαθ τον α τόχοθο 

εοἰπ πλπ - πυϊοσέϑι. οὐαξαν. δινὸν τλ ,15 

ΟΝοῦ τὰς οὐλλνοῦ τς δαιλιαι, τ το τὴ 
ἘΞ ΝΣ ἷν τῶλ - απ ιαασσ αλοο ἔξῖξι 

ὐλα τὰ. οὐ - πόδιοταλ «- τῶ ο»διΞοὸν 55 

κασι, οὐ εἴς του τῷ κοὐ οδιὸδι χ Ξπ 

:οὦ χὰ τωσξαι ,ἴῷ.. ταν τς οτλαϑοθα 

ατόδιααλο αξαλχτοπ αὐλοῦ λαλπ σο τόδι το μὰ 

τς οερδιχϑν ματονῖξος αὐ Ἐν τλσοῦτ 

68 

ΖΕΟΘΠΑΚΙΑΗ 11. τι ἢ--4. 

τόπο τοϊλι .595 δαλὸν, το 

δαθλ Ὁ οϑλρδιοοπ τόδινξοσ τόλμα τ. Ἑ 

ἴοσ ς τὸς οὐοὰ ὀιϊτιτέο - τόϊξοπ ,κ «ὐδιὶλποπ 

« οδι μϑὶν, πο τ ἰλτό Δ ἀϑθαῦ. αν οο 

πο ἡ τἸτστο - ϑοὰπ οδὰ δι ἿΝ τ αλοδα - 

Ατθρ Ὡ.πῷὸ οαὐῷ δυό, τ΄ νὰ - τόϊαλῷ τοδὶ. ,Ξὶϊ 

ϑοο δπ οδιλὸδι διβοοῦα τς οτασλνπ δι δια ποδιτέπ 

δυπσο  τῖαὰῷ τόσ τὐὐνπος οτηδι. ὁὀνιξοῖα 

τόπο ἀν τοδὶ λλπν πέλπ τέλει λὸ λα» 

ϑοδ -. οὐ ς δι τοοτέ αϑλὰ τόπος. κι διαςοπ 

ι (ρα. τάν ταϑ 

ΟΜ 

1 Ὁ 

13 

14 

Ρ5, 40. ᾿ 



27 

28 

-ὰο Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [ὈῬιονοι5 1. 10---19 

απο τόρσοτ . «ἡ τϊδιόλ πἰςο τ «ρα ἡ ὑλλξοπ 

διίποανο πόθο γκὺλ ,ϑπτο Ὁ τῖξο ἀπαο κα 

δια τίσο τξασο - ὐλωπ τπόδιυϊοπ τόσ τ τολο 

Ὁ τάϑαδισόέσ οολοα. ὑτὰ τότ ϊτπ τόδιιϑοοὶσ. πίαλω 

τ λϊτπ τόδινττῷοὸο Δα πλτ βαουσ πα ποσὰ ς 

οι ΔΝ ὑχχτο ποῖττέλ τόσλτ Ἰλπδιτό -- κδι, 

τδι..5» πω πῖῷο το πὸ - τόδιλιο δ ΞΘ 

ϑοον εΞ» διαὶ ͵αολρο - ριϑῦ τΞ». Δαν τ ςοσ 

λοπ τ σαν. οὐδ οδιτδιο τέτολνϑ 'ξωηλιὸι. τοςθα 

οὐ τόδ τῷό ττολκο -- τνκονςκ τατον σ ἘΝ το 

5 κϑοδν αι. σπδλ9 οοὀνϊόια 

67 

ῬΒΟΨΝΕΚΒΒ 1. 1ο--Ἰο. 

-λδου ἔξοι -- ποιὸν, τπιτο 

τλο μϑασῖ Ὡσγον σῷ .αὐλ- - ,1Χ9.- Ἑ 

.ο. πόδι - οὐϑοτέα Ξ ατϑὸὺς τ΄ τΞ δι 

χοῦς τόν τῷ Ἰτολν5 αλολσα : Ὥστ «οδνιδιχ τα τ: 

- Δαυχπ τς ἀρ τοι τών» οὐδ. απο - Θ΄ πος 

ΟΣ σλλο 7,1 (Ξιλον “ τόν Ὑττ [39 «Ὡϑοΐδη ἀν ἴϑ0 

« δὰ.5 ,Ξὴτ5 ,τ ΣλΣ Ὁ τόυϑ ρον τόλξασα ἴων το 

ι (ρα. τ τ 

103 

[. 1738 

ΓαὉ 

, 1748 



αι 

{{αγι τὸ 

Τ 172 8 

ἔ 172 

« 

Οὐδμαβὶβ 18. τ---19. 30] Ξ9ΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. 5 

Σ τύδιπστσ τσ Ξανλῖξο 9 πα ποὸν ὄν σατ τόλπ 

«διδόντα τὐποτόϑοα τοπὰῷ τότ 1- οπςα απ-ϑῖν. διττα 

- πο αὶς οὐτ τύόξαῷϑ -- κὐδι9 οὐδυτὸιπ οὐππέα 

κοὐ οἵξοττ 153ὶ « οτδι. ἀπϑττ πα ππν δια 

ξΞ τππα δα παρὸν τόλο πιϊαωλ δΔαδι δι τόλ 

« οὐαξαι. ὀνύ Θοτ τόλπ ,ςϑ δι τοδὶ -- τς ὑπό 

δι τ το τὰ τ κϑ Δα τοῦτο - «οοϑδιὸν 

α-οπς. ὄν. οἴτο - ἈΎο νὴ ξονῖ αν ὍΛΑΣ τα 

τότ δὼ ,ν πῶ - χϑν μοδὶπ εἷς. παν ὀντπ τό 

τέδια..9 ,δ. κοατπ. τόλπ - ποίαν ,κοδὺπ Δα. 

τοῦδ ροῖδπ τάξποΐο πόδι πτο τόπο τόσο - διασπνα 

᾿ πος ποῦ γοδια. Ὁ τόϊαθον γκῶπς κα τς ῦμο 

ἀλλο πα δι. δ’ διττὸν τόσο τὰ ἰξοτέα 

τ ασαλπ δι δλτπ τόπο τέδι.πτο λάθος. τάλπ 

χαὶλ πᾶσ δὰ τὰ τῶ διιλ τς ϑ δι τοδὰ 

παξπαν, εἷος τὸ διπαλ τ ρδλ δαὶ δ τέξοπι. 

δι χ τπάχϑασ - νον τόδινπτο τοδιπ 

τὶ δὰ τὸ το τλοτα νοὶ δι Δαλὰ 

Ὁ πόξηασ, ἐΞὸ νἴδαδ α ἴα διῖξωαν διὸ πόσο δι. 

δαλὸ ρεδιῖξηας. δὰ λαλο πόδι πο δου τας 

Ὁ τόν. τό ἐπ πος τ τόξο Ὁ τόδ. πτας οοὐξαν π μου 

-έ9 ἜκΞος 

ΙΟ2 

διπσν. ὀιτα τοϊανὶ ΔΥΠΙΥῚ ς«οδιδιτε διιξηπττα 9 

ὃ, 10 
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14 

τ: Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [(φη6515 18. 1--19. 30 

δυ «-. αὐτό ϑὸι -Δ τ΄ ς ΣΧ. -Δ « οτὰ ἸΞῦτα 

οὐδ Ὡϑ. - γἴδτί -λ ἜΞιν τ τ15 οὐντὸι ἀπδατό 

πις δολ ἴοαχπ Ὁ οι απὐχυδιστας αδδϑιαὶ 

᾿αλαδα παλλος οππν ὸν τλ πόαν ωλος παὶϑ 

αν αἰξοτο - νὀνωῦσπ τέλος διαοδὰ αὐὐπ λιππὶ - 

« οπδὶπ «ϑατ τάξοπ - τάξον. ἀπ ὄν. διττ οαἴξοτέα - δι 

5 Ἐ ενσι -Θο τὸι τις « α'ἰἷἦό οτῷ . τόν 

αϑῖοο -πσλ δαλλ ππὴλ ρος Δ οοσα 

. οτωπτ τό πὶ ολσθο - τόν δι, αοαρσπ 

«αν ἴδι ποτα Ὁ τόδαπλς οὐδ Δαὰλ οπδοθα 

αϑασ τόδιαθπ ταν δι λὰπ τ ταν - τόδιϑπ 

- τε τόϑοσλο πᾶσιν υῷοὸο π΄ θατολϑς οςδι 

Ὁδο οὐξοτο Ὁ τόν δι ϑ αν αν τὺ οοςθα 

.ϑ ππ ρδ τέλο δ δου, τ λὼλ ππι 

τόδιυπξαθ . ἴα χῦτ νὰ δωτός τὸ τ τ 5 τ πτ 

τόϊδιτό οππιτο τόσ διππλ - πόδι, πο Ὁ ϑϑτί 

. το ἀπά διταξηοῖδιτί «- οὐὐδνωσςπ πιῳ πο 

χα. δτα Δα πθῦὰ - δὶ βραρτῦπς. ὃν. ἼΝ το 

Ξῦ αραϑὸὺ αϑορᾶαῦ : ἵξοτο κι μιπιιοοῦν γαϑδιυ 

ὦ τύδιπτο τόπο παν, τόῖτοπ Διπσαλς πο τ διτί: 

τος ,17 πὶ τ νὸν Ὅπαο σϑα. ἡ τὼ »Ξαν διττα 

Ὅλο : οἴξοτέα Δῶὰλ ΠΕΣΥΣ πόλλ αὐτο πὰς 

αϑο τν δι τεπ δα ΔδΣ οδιτὸνα ἰδ ον: ξερὸ 

ΙΟΙ 

ο 

[. τόρα 

, τόρ ἢ 

ἔ τὸ ἃ 

Γι αγὸ Ὁ 



[. τό ἢ 

[. τ68 α 

[. τόϑ "ἢ 

(εηοβὶϑβ 18. τ--19.3907] 5ΥΚΙΑῸΟ ΠΕΟΤΙΟΝΆΑΚΥ. Ὡ 

ππιτο τότε δὰλ Ἰτοτα - μυϑῖς ιξοδν . αολλὸδις. 

ελιταν. τὸ πο τῶν τα - οϑῖςί λιχπὶ 

τόσ δὰ τοῦτο - οὐδδι ὑπὸ. αὐλαδισ, ,πὸς τό 

δι τῶῦσπα - οδδδι κποὸς αρϑδισς τό πϑι-5 

. αοδὸνσ τὸς τὸ - τῦῖϑῷο διὰ διταιν Δ δοτέπ 

τοῖον. διπαλ πριτο τότε δὼλ Ὑξοτέα - οοἴραν. εποδὶ 

σι σι τέ πὰς. λλ-α. . τὸ ,1ῷ τόϑζου τοῦτα 

τῶν δὼ Ἰτοτο - πότος. ἐβοδις. αρλαδιχ. πς τέο 

.Ξ5" τὶν. πὸ τπῖῷο δλιπα - πως. λιπαὶ ππι- 

Οἷδια, αοἴδιτόλ πιστό οῦια - πσοτοτό ἀν. λλξαξο 

τς Δαλο - τόσο Ὄοσποολ οδιτ τπίνατλΞ 

λο τάξη πὸ δαλο - ποπῶπ τάν δι τὶν οϑὸν 

. τὸ αι δι αο δὸι πνὰ τς οοαξπαοὶ 

᾿ς σι θις «οὐ. πὶ αὐτοὶ ,1Ξο τ ἰξΞοττο 

Ολιτό Οςῖο ᾿ς οὐὀνέα . αὐὐνῦ ἀν σο οἶχο 

ἢ τ χ τέρασο πόλι τλ οἴξοα -ς αλυϊοτόλ 

. οὔλ πϑβκὸ - “δαλ αὐαῖτο, οὐδ. τέο 

παο αλλτπα - « οὐ τ οἴαλνθο τόδισϑυ 

αν μαξποπο τόδιυπτοπ τόν ἰσθδλο τὸς ἀϑαξοποπ 

λαὰ πλο - φβολ τῷ πο πλαν. ι-ο τόδ 

Ὁ τὰ οἴϑοσ οοςθα Διαλ οἷο οοὐῦο - τιν Ἰρτα 

ο΄ -πΔλὰ9 δὰπλ αὐλπ τῖπν « αὐὺς (5 

Δαλ θὰ τς οὐξαν. πῶς δαὶ, οςδὶ, 

α κοἶδι τόσ ἴδι ποτο τάν ἴδιας τς οτδιαλ 

Ιοο 

31 



δος Α ΡΑΙΈΕΒΤΙΝΙΑΝ [(ἀεῃμοϑὶβ 18. 1---19. 30 

« οὔλνυπ οοἵδις 35 5ἱς -οὔσαλο ναὶ Ὡς ϊοτί 

αὐξαλ - έυυπα τέρπς « οππϑοπ τῖξοπ «δι τοι 

“ διὰ λιν το δαλ ποῖ δι τὰ τπλρνχ 

δων,  ὀιτασθαν πα πσπροῦ τόδιωας, τόξο ττοτία 

. ο΄ δια - τόπολ εϑιϑὶ .« οτὐδιλλωα - νδιαὶ 

« οοῦ διαὶ τάν διτπ «- οὐδινας. ν τόν . τ τ». 

π μϑοδν μΞ ταν αϑὸλα τ νοπ. τὰν : τὰ ΠΕ ΕΣῚ 

Ὥπαο Ὥτο τόρ .5 πὸ Ὄςο στα - απο οδιτα 

πποὸν τόλ Ἰξοσο ποῖοι ῖίῖοο - τόσαλτό ττΞ 

“τλασῖ Ὁ τέσσς πα -τάλαστ ἂς. πέαπς 

ὀιτ πϑι- τόδ. τϑ9 ὔοπς εἰσ ξοῖ, τπρραν, τ τ 

ξεν διπαὶ τόιδιτ οπσ, διό ὄιιλ -ς οταλ 

τεδὰ-» ὑο τος πποὸν τλ ἡ τς οὐῦς τί τς 

τέσισς το. -ασι Ἂν. πέσπς Δδαλνοδι τόπο 

τόν ϊτ λαθ μπέππ ὄν, τὸ τλ - τένσῖ ν᾿ 

Ὅτ. τ πο στο -: πτόλιν πτπν διτό διιλ 

λα ραβξιχ, τύδιν. τα οοπς ἀπάτα ποποο 

πα - ἔξϑοτο ποῖοι Ξὰν τὸ τς οορηλιππὶ τέ τδιττ 

“Δα τόσ ἴον ,π πῶσ - τόῖϑο διαὰ λλ-πωπ ὀνῖς. 

ππατο ὁ τόχ τε ασοτς, ασιταως οὐοουδιν, ,Χὺς. τί. 

δὼλὰ ἀπο - τόσσα» Δδισππλὶ τόδινπξο λαδ ὀϊντ 

- τόκξοσο ραϑ τα δι « ανδὸισ , τό πἪ.:0 τότ 

τς τὰ - τϑῦτο «ὠᾶδιαλ λλταπ -ὥοδ οοροατα 

99 

Ιο 

8 

[τό ἢ 

[. τόδ ἃ 

{τό 

[.- τό) «ἃ 



Γ. τό 4 

[. τό Ὁ 

[-τόρα 15 

(εῃ 6515 18. 1--19. 390] ΞΥΒΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. 

66 

ΟΘΕΝΕΒΙΒ 18. τ--19. 30. 

πῶ « πιτο τδισπο τόδιίϑασπ τόλϑῖτ Ὅα. 

ρον 025 

-λαὶθ αν ποῖϑιλ παλιεὶ ἰπαυδι ΞῈ 

δ ολο φλΑσ τοῦ τόν ἴδ λνὶ δι, οὐθο - νἔβσαξηπ 

οἵξιν τόδιλδι τόσο τέξαρο ναχς δια - τέξηαυπ 

Διο - το πὸ ταὐτὸ δὰλ κὐ τοπο οδο 

δι ππῶο τ λλσχθπ τόν δι (τὸς οτατηπααλν 

οερκα προ ὀνιλασ τ, τό ,1ὉῷὉ5 - Ἰϑοτο τόν τί 

-αποπα χιξοὺς αποιυδ, Ὁ ἜΘΝ ἔπι δι τόδ 
πο τ πλλιτ διαδι οἵοτα -ς αδὰλνἣΝ 

.« οὐπι δι .πα τὸν το τς αλαλιδὰ πὶ 

τς αδδιωϊοτέλ 

Ηοτο [Ὁ]]Ονν5 ἃ ὈΙδηὶς ἰδα,. Οπἡ {πὸ πηαύρίη οὐ ἔ 164 Ὁ [5 

νυ τ [θη 

τέσαονλιτ τ οοἰδ τό, τό σοῖο πόθος (πὸ αληαῦτί 

αλροτὶπε ππο .5 

ΟΕΝΕΒΙΒ 18. 1τὃ---19. 30. 

ὌΝ τῷ. αλἰϑδιο τἣο οα ᾿Ξ μαξαλ τος. π τω... 

ΘΔ. πῶ. 3 ΣΧ τις τσ απὸ - τλ τπ κλλνὉ Δαλ 

1 (σά. -πλοωὶπ 

οϑὃ 

[Ὁ] 



᾿ Α ΡΑΙΕΟΤΙΝΙΑΝ [[5αϊδῃ 40. 9---17 
Ξὸς 

65 

ΙΘΑΙΔῊ 40. ο--Ἰ7. 

τόπον τυ Ξ δαλὸν, πυϊο 

δὸν Ὁ «ας Ἰῶσιξον ς τ οᾶρ ὋἸ ταλλ ΒΕ 

οαδὸι « πλτοῖ, Ἰραστοπς τοῦ Ὅν «λα -Θ 

πο πποσπ τόδαυπτλ οἵα τς αλαυπὸν τόλα 

«ας ὕπτο :τύδι Διο πο πο -- αϑδολτί 

ΕΣ - απσαο τϑασο ὔϑΣ. τ Ἀπὸ - οὐϑὰϑ 

«ὩΣ. Ὑπτόϑῷ τνπιϑῦ χιτῦο - δῶν ῷῷοῦ τιν τόὰλι 

δια τ τ αατο ολϑπτ λα τὰν, πἀϑαῦϑα 

δλαδλο - «ὀνῖνθ τῶξασ οαστο Ξῦρὸ τὐποτέῷ τόν 

λοδιξαῷ το ϊαὰ ποτ .Ξ - “οι Ξῆαα. τόν. ἴτε 

᾿ τὰτπ τὐδιαχ προ ΞΘ ἡ τέθιαξας τόδιξαὶν α 

τῶν πὶ - σδεϑαλιπ «αλνλι τὸ 15 τσὶ δι τὸ τί 

πέντ τ ποτ (Ξὸ πὶ : «δ ὠκῦττα διτ 

τ “δ Οἰποτό πὸ - τόδιαθαςπ τέτατο 

ἸΤΩ πότοι . οὐαὶ - ὰξὸ τὺΝ δὼπ τ ϑλοτί 

τέθιατπ ἀν ἴα οὐ Ὁ τάλοσ ἐΞὸ ὐϑῶπ πανὶ 

πόδια λαὸ τἰῷἔο πολ τλο τὰ ,τ πὶ - ἀπχωδιτί 

-λ Ἐπ πτο δαλο - εϑίαωλ . λον τὶ 

« δἰλχ οὐ απσυδιτ παὶλ τπλλο - . αὐ παὶλ 

αλτό τ χοῦ ὀναλὸ τόξο ϑλδιαλ τύδιλδιτό πσιὶ 

.« αλαυδο τάλο σὐδνις, -- διασασι. τ δὲςωυ τ διτε ὍῸΞ 

Ξιϑῷα δι (ἦς 
ΣΕ ο7 13 

ἔ. τόϊ ἃ 

Ὁ 

ἢ τόι Ὁ 

Ιο 

. τότ ἃ 

- Θ 

[- τό: Ὁ 

Ρς, 24.1 
Ῥς, 24. 2 



Γαρο Ὁ 5 

[. τόο ἃ 

[τόρ Ὁ 15 

Ρτον. 9. 1---α 17 ΘΥΕΙΑΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. ῶς 

64 

ΡΕΟΝΕΚΒΒ 9. 1---͵΄|. 

τῖξο δίκυσοα - «ὐδιοανοαν οοδὺ δισαῦλα τ υπαξαι. 

« οὐδ. δια, - «οἴοδιαλ τοδὶ, διπὸνα. - τῶν τάς 

δοα τσ τὶ δοι αἰ λὺς πο τὐὐππολ 

Ὁ ὄντ Ξοττ τόδναλλαϑ τόϑυῖςλο πδναδ δ ααθπ (5 

πῖξο οδιχοτο - νὐσ τόξα  αδαλι οδυτί 

.« οδια τύδιαωλθ αραᾶβξισ :-ς δὰ δὶ γϑοπ «. τ 

οαχσο -- οἵα-Ξα.» ν πόδια ο, α...56 ταν 

δον σὰϑ τπῖπς πα - πδιαθασὶ «δια τατ 

Ὁ τατον πυξαξο τότ δος αὐτῦπο τ οῶλ ποῦν οἷο 

«τα - Ὡς . ατο. τλπ σ᾿, αδὲι τόλ 

τέξυλυ ᾿ὔϑ δὼλπ «. ἴςθα νὰ ΞΘ οὐ τάξη 

λει ὥο να “- νος: λον αὐ. οοθα 

δοθο αὐτὰ ΦὩΤΟΞΟ ν᾿ -: ὯΔ.» τς τέξαιλλ 

ττξοπ τὐδλωπ τόδιταλωπ τχο : ἀπαπ ϑορα.Ξ5 

τ τ τοῦ ταλὰα τόσσον. οὐϑαιλλιποα 

ὀν ᾿ τέωθαλν . ποθ -νο τέσ τό τοδὶ τέρατα 

τς ϑοοδιθῦ απ σα ὡς αἀττόσ 'αῶ πὰ» 

οῦ 

οο 

ΠῚ 



". 

0 

Ὡς Α ΡΑΙΕΒΘΤΙΝΙΑΝ [6 εη. θ. 9--9. 19 

οαἷξοα τι ῖτλ δῦ αὐϑρὸ απο αϑὶ τὸς οδιτί 

ποτόν ται. ναθλα οοὰ τὶ ἰΞ-πτο τ λιν 

«αλλ ἄσδιν πατρὶ τ πο τότ 

πάν γον δλαᾶλο -ς αδἷἵδιϑ 5" . αὐλνῖνλο 

πόδια.» λαδλὸ τόν τλϑ ῦὸ τέδιυῖϊα Ξὸ τὰς αλξϑανπ 

Δαθπ αὐτο δα ῷὸ τς ααξλπ δαλ - τέλ σα 

τ αλδιαλ ἀπ οδὶν ἀκα τ τόδιαπια μι 

τ. τάλο τ-σπόλθαλπ τόν Ξ ὡ τῶ δα. τέλα 

ἀπο τ τλτκ τλαὰ οοΐροπ οϑχ ας παν. 

πποο τ ποδιππ τόδιτό ,ο τόπο τα τότολτ τόῖΞο 

τ στὸ δαὰ ὔϑο . αὶ 09 ὅϑθοιω» τσ σ 

ποῦ Ὁ τότ λχὺ τ αλλ πο ιϊσλο, ααποντ 

μϑὰ ῷ αὐλλη τὔσποδιππ ὀϊτόλ ττοοδια. - τάλλλν 9 

δι Καὶ ροϑοὸ τσ νὼ. πὸ πο τ τλϊσί 

στ αιδὼπ Ἰαπὸθο τόλλ το Ἀνχο τάξη διὸν τές. τό 

τῶν τὸ δὰ θοὸς αδιῦθο γὰρ ,(ΩἹ τόπο 

εϑαδο τῷ πα ς οτ- -“λο -τῶῶῦ δΔαδπ 

πιλλνθ Ἀχο οδο -τῶῶῦ δας οἵα χοπ 

αϑλὸ 9 ταλλη Δὶπ πάαιδοπ Ἰλπδο τόξανδοοα 

ἀἑὍι-ὥτο -πλὶτ δὶ ἰω.5 λα τῶ χοῦ Δαὰ: 

ππο ται διπτ τόδ τόπο τ-οᾶνῷ πλτέ 

τόν δὲ ϑοῶσ τῶῦ δαθ μϑλὶ κν9 διλοδιγτπ 

πο Ὅλο τύδιαξιια (Ξ ἀαθῶσ ολο ὉΦΟΣΙ Αλϑ ,»1Ἱ ΟἿ 

« αν. δα τεδὰ δὲ - απ ας τος τα “ διοα 

τόν τ τλαλ δος αν ὑπισό λα μὴ τ ΟΣ γα λθ 

οὗ 

ο 

85 

-" 

το 

ἔμω 

ιξόν 

ι5848 

158 

να50 ἃ 
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-- 

1548 

ὉΡ4Ὁ 

1558 

155}Ὁ 

56 ἃ 

20 

ἄρῃ. θ. 9--9. 19] Ξ5ΥΚΙΑΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ, νι ζο 

ΑΑΞΘΙ « οὐσα ν'ἄλϑο κοδιδιοα οδν θα - τίν. ἴτε 

τοῦ λαλὰ πλῷ λαλο πόδια δαλο - σα. 

ι-ὦ αὐ τς οὐαχνὰ τέν τ Δὸς πάν ονδι Ξὸπ 

ὥΘ Ξοῦϑο πλτλ ΔΘ υ»ῷὦ} τλϑο -- τόδιαξοα Ὶ. 

ὩοὟἾτοα - τρϑπτο ἂς. βρωοτο, τ πολ λαλ 

«πολ τῖΞο Ἰτιπο : ἄρ οοοἵἱ ττλτ τ ἰΞ 

Δ καὶ δαλν αοα. πλτ δνυ πον 

«δι πα» ,.ῶ τόνχοδιτν τέσ τὶς ας. π.9α». 

-Δ -: «οδιαιν, -Θ πδὰα.5 δς δωτέϑ. ΠΣ ΙΕ ΞΡῚ 

οὐ τὰ .- τῶῦῶῷ δαὶ ϑδωσσ πα ϑωδς οὐ 

: παρα τάν τν παι ἀπὰς δα - δυππιν τ 

λλο πξυξοοτ πόδια τόλλο : άϑίατα τό ἰς. 

πῷ δολ ἔϑοποα σα σὰ πολ υῖϑο τς αν, 

« αὐ διαδιδιῖτεα τ αιλι, αἶξοα τάν τ αἶξοα απο ΟΞῚ 

διὸ τ-πέλτπ πόδια.» λα δὲ τοδὶ « αὐδωπο 

δι διιδιπ λα διὸ τ πιξοασπ τόδιοῖο δα 

« οτὐδι. διποω. -τέξσ θῶ δαὰ διὸ - πάλ ἱπί 

τό» τωτοὶ λα διὸ τς αὐὐπι διανδις αὶ 

ὀιϑοω. τόξων σ τοι. “ὦ :τάλαλισλ πῶς. αδλ 

-λ σον τῷ οὐ τ. 1595 τ αδλΔ 

. ααδιχοὼπν , αλὰπ Ἐν ς ααϑοπ -ς αδλαΐκιδι 

ο - οὖν, τόν. πόδια λαὰπ ππτό τ τ πέλϑ.: 

 ϑω γοῷι πιί Ὅν Ὰ χοῦϑτ "αὐτὰ τὐτοτί 

- τάχοιϑ δυυππο. τετολτέπ «ρὀνῖο (9. πο ον. το τττ 

94 

[Ὁ] 
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7 

᾿ς Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [(εη. 6. 9---9. 19 

τ τ ὯΞ πρὸ του τόρ ϑα τ-τϊιου τόν ἨΔ 

οὐϑῖσ τδιθ (-ῦ τοσθα - πόνταλνπς. οοαις Ὑ ἀσπιν διττ 

ἀλσο τ σπλπ τύδιαξιλπ πόδια σα δῖοι τα... Γ ιρ2α 

'ϑὸ τόλο ὔ͵ϑὸ -σπτο ασς τ ξῦοσ τέξϑινλ 

-οαὰ τ τόν Ὁ τόιΞο ατὰπν τῷ τὸ. ς 

“οι εΞὸ τὰ πο αὐνς τ ξεν όιαλ 55 

Β «αὐὐν ον Ὅλ τϑα. τὰ διρλαστό τλ πὸ - τόν ἵτεπ 

λδαα δι. ᾿ῶῷοϑ οοὐσ τ τόδιαπι ολ σοδιαλ διτοδὶ 

λιο ὃ πιοῦσα πὸ Ἄγχοὰ τ τέσ σου οτό γαρῦ 

“τα τένϑας πᾶς. Ἰδιλο Ὁ τόδιαξιαλ σοδιαλ σοδὶ, τὸ 

τόσα. «δι, δυϑδια - τέδιαξιαα (ῷὸ πόθο ϑοδι ναὸ 

Ὁ ταξαθο ἀλρο ὅν οἴνν ταξαν. τόσσα : τά σοὶ »ολ 

πας. ἴἰδιλο -τλιῖσκ . το απ θῶ πρὸ 

δια απ τόλο τϑαι ἼΧΧα οἵα αὐτὰ. τόλϑοσ γι ρβα 

ππορο το δυσπ τόδιισ τοςθα - σὐδιαὶλ -οαδιόνπ ας 

τόν το τόν το τόυτι59 "οὐ δυο μαλτ, 

τόδιαξιαπ τέωϑὶ σοῦ εἰδὸ τάν τ κ᾿ πόνξο αϑϑου 

τλττπ τλοτ .9 τὸ αὐτέων τξορο τ πϑὸσ 

διχσι. τυ 5 τλϑασο οἵων τόνδ .Χ τόν τὰ 9 

»ο».οὐ τα σα τπλτ πὰῖΞο ἸΞοτο - τάν ἴτε τὸ Παρ" 

Ἐν μεὶ « οτυσοα γνΞ Ἄϑδσς δι τόδιαξοια 099 

πῶ δαλο “ τ δαλο δια.» δαλο - 

τάϑνδιξοπ τέο τοὶ δαλὸ τ σόνιλϑ πὸ τόδ ῖο (- 

δι αδἣνὸ αϑῖα ὅν -- -οπ πιὶτ λοι 
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[-αροα 

[αροὸ Ὁ 

ἤν 1518 

Γι ασι Ὁ 

15 

αεῃ. θ. 9---9. 19] ΘΥΕΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. Ξιο 

:Ξ5 διοτῖο - πδιαπ αὶ αλδὺ τόντὸο αλοοα 

δι. δου -« νοα ρὐτος οὐ το Ὁ πλοὶσί 

εΞ-5" Δαλ τέλν.-. δια τόδιαξιιλο - - ππλ τλ ἱπ 

- τ τ δι. τπλ τόπολ τὸς οοα ποῦ - 

:- πλασ διαυνὸν ΘΔΟΓΩΣ τνΞοῖ τέ ἰαὶν λα αὔδα 

͵αῷᾶλο τ λολ κι αΞοὶ κατ (τ 

ἃς δολδιτον τς δαθ δαξτο παν ᾿ς οὐλαλ 

πϑοιπ πυξοῦ λαλπο - τόδιαυυπο τόδ ῖοτ - τν ὑπ 

"οἷο πα χ τ 9] λαλὰ χυῖϑ δαλο - νι λοι 

λοὰ Ἰοστο - διιτο τόδιχπ. δι τοσπ Δλαλο 

πο. τοὶ 039 τ πάλ τσσ κακοί δι τον τάξον ο 

οἴδσο - τυτθασπ τὐδιυῖοο τόδιώξοῖα - - τὰ ν.5 

«555.Υ ολσα ναταϑαλτο αν Ἰδιόισι το - τόν. τό Ὸ 

το τλῖσκ Δι τὸ. απξυξοοϊδιτο - τόδιαξιαϑ 

δλαλο σοῶὼλ -τλτό τλπδισα - ῶα ροσισονο 

:τόδιωξοῖο τόδιῖθ λαλλα : πμλὉ λαλλα - τόδιαω» 

τέτλι λοοτα - τόδιαπιαϑ σαξαν. τόσον τόξο λαλλο 

αροδδιτο : τόξο αὐλιοδιοα : πέντ δι τέ νοῖ 

:- τα τη τόνλγοῖλνοα : τέξιοδιν τόν" α 555 

δι τόξο αὔδα ᾿ τάξας ι-ο τοῖν πο διτα 

τ τάντοὸο οὐρα τοῦς μϑο : τόν. τ 0.95 

διὸ τὰτῦα στον το δι .5 τόν ὑπ 

τ» τλϑασο οἴον τὰν πν τό τι5 τόδιαπια 

τόξο τὸ οἷοου οὐσο »,1 τόν το - οἷς Δρϑῖτεσ πόρταν, δα. 
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τς Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [ἀξεη. 6. 9---9. το 

δα οτ πϑνὸ Ὁ τόν Ἵτέπ σιθτό ει διυππο πὶ τόξο 

διαχ. 15 τοι ,σ7 ὡζφοὧῦ τ τοηλτ τ Ξο τοδὶ. ποῖ τόξο 

- κλπ δεοι ᾿Ξ το τόλθαλο τ ρῶς τές 

«ἄξαα. 'ΑλΘΝ Ως Οοῶισχλα «αδιόνα θα θοῦ δκὸ 

πόδοϊθ προ τ τλααλπ πὰξο δισπλὶ πδιασιαλ 

δλαλ τόν τς τόνλχ λυ τ δια -ὸ τύδωλα 

διὰ οἷς. οὐδ᾽ οοἵδι τόν δι μοτοῖπσ πόδια τοὶ 

: τέτωλτεό τοδὶ. παὸπ Δ τξοσοα ἴδπ τόδιαξιιαλ οοΣ 

δας τόλθαλοτ τόξο τόξα. πόδι ας. ἰδ (Ξ τας 

τυ οοῦπ δααυῖ ττξο δσπ τόδισχ9 τόλῖσ Διὸ 

τα. «-. πῶῷ .-ῶῷ τ υἘς τόλξασχο οἵων" 9" πέχωδι 

τξοασπ τοῖο πόιξοοδὴ πέννα ἀπϑὸ αν μϑὸιιί 

αν μαϑῖπ πλῖ δὲο τι λϑ ποσθα - ἀνδιθ διττ 

“αι τέῶτοα . πῶῦ ϑῷ -ς παλὰ οὐϑῖσία 

ΦΩΣ 'ῷ Ὁ δα ἀλα ἀλο σῦν - τόδιασιαλ 

λοδλο τῶῦῦπς οουχν τόδλδια - σῶπ «ὐδιδιτέα 

τοῦ λαὸ ον πὰ λαλο ὔρδλ τόδιαν» 

δι. δαθὸὺ - .-.δἽοιυῦννΝ τὶ δὲ τάν ονπ 

δλαβ τ οἷδι οοἷἴδι Ὁ πόδια θοῦ διὰ δε οἷος 

τόξιονο τδπ αν τ ολσα ΣΑΣ ΦΟῪ τὩ9 διωωτέσ τοῦ : 

-ῳααλ παλι ποθ -΄΄αὶν. τῶοῦ δαλ ιΞο 

πόλθαλνα τλτὸ τσαλ Ξ τόδιασπιια τέτηλι τόξο ποτα 

ἰῷ πὰ οὐϑῖσο οϑοα μῦς τάς. τ΄ δι τος 

᾿ Οπο οἴαιϑς οὗ ψ. 8 ἴ5. οπηἰειθα. 
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[.1τ478 

αεη. θ. 9--9. 19] ΞΘΥΕΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. 
τς 

δυται ἰἴὼῷῦ δαὰ οοἴωωπ - τλτῖν Δι ὉϑΞ» τέλθανΝ 

πῶσ το δαλο - πυτασς. διανδι το ΟῚ κΩ5 

ὦν παιδὶν ἀαο - διατα. τὶς Διὶ 

Ὡς ὧ ἘΣΤΟ ον “:Ξ δι τόδιασιλ λανδια 

5 ὐδιξοῦ δαλ τὸ τ τα δα Ὅν - ἀετὸς 

το οἷδι οὐδε τ τῶ δα το : πόδια.» δα ΚΞΝ 

- ΔΘ ΤΟΙΣ .« οεοδ. οὐδιπ : τόδιασυνολ δὲ δὲς οολαι 

ραν οοἷοπ οἷο δαλ μΞ « οἷο» τέξαεσο ἴδπ 

ἐξοὸ εοἷδι οοὐδι τ οὐδ πόδι τοὶ λα κτοα 

τς απλὸδι ὑχϑασα θοὸς . ἄκας. - οὐδαλ 

λας τ λαΐῦξο λαλ κι “᾿ 'βιῶῦ. ,1 δι - τάξιωϑσο 

ὑβολο ν᾿ -«- οὐνα τος: τλδδια --ἰς αλαΐοδιπ 

πλτ οὐδ. ποθ τόῷο δαὶ ον πϑλὸ - λέξον 

ὄντ δας. σοοὼδ τέλτ τῖξΞὸ Ἰξοτέο - πὸ. πο 

Ξπαο ὡοπς ΟΕ ΩΣ - τόδιαξλαλ - λαλα 

»λδθκ δε τὰτ τ τὶς τὸ πεῖσις τοῦ 

τλι τὰκ το τέβξοο τσ - τέλϑας πέλϑας 

τόδοτο τὸ  τέξοο τῶν οὐδν οοἿδιο;ς τόιλπ 

το -τέξανο τῶν τπλϑασς τσϑασ . τόν οππὶ 

- πβθα ἀὰπ οἷὐδι οοἿἷδι͵ς τότ τέλη τόδι.»ῖθ 

τένϑας τ πα ἡ τλτπ λαὰ δος δὐνς οὐδια 

οαϑῖσ - τλῖν δὲ πῖνϑὸο τλ.Ὁ πότ ἀΞὰ: 

πτέοπ τέο λαβ ἴασις τὰλ μμλϑῖτο μξοα. 

9ο 



ΡΞ. 64. 

δι Α ΡΑΙΠΕΘΤΙΝΙΑΝ [6εη. 6. 9--9. 19 

τέτλτ τέδιῖς. ττας. -ϑὶ τ ϊδλ τέλαλως. 

το δνλς παϊχοἶαϑ αὡς . πον δ ἰὼ δας δος 

«αὐτόν δαὰπ τπόΐξο τ γλαρλθ τλι αΞοὸ ϑ'άξας -- 

ΘΟ Ὁ 

63 

ΘΕΝΈΕΒΙΒ 6. 9--9. 19. 

λον (Ξ ὕΞῆο. τότ τέϑτ τδλὸν πα» 

χοῖϑ το ν»ῶῦ τ ὉΟΣΝ νοπαλὸν ,5 οοο ΞῈ 

πλοο - πολτλ τοῦ ἴασο - οοὔπῷο Ὅλας ϑπς 

διντδιοοτα - διαλο ἀλλα παρὰ ΡΠΠΕῚ -δλδι οὉ 

δ πεῖ -λπ διιλπυδιο - πολι Ὅπαο τάν τί 

οἴ Ὁ τόμοΐο διατθα τάν ἵτέλ τότλτ τό πϑονο 

Ὅλ τπόαλιτό το - νι ῖ λει «ὐὐίοτε τω δαλ 

διτπέλξοδιτπ - γτπαο τῶλ το χοῦ δαὰπ «αρροῖλο 

τόν σόλος. οὐολ οἷο πτῦοτέος οοῶλτὴ - εἰδῶ τόν. τ 

θα τὰ πόρον αὔϑῖσα μοσοσ ἀπν5 Ἂν αϑ- 

ἀξὸλ το αδὸὰ (τ «δι, Ἰαξαα, ττόδιαξια πθὸς καλὸ 

ξθοτ τύτέξο διλδι τόδιαπαθ πποὸν οπϑσθο Ὁ Ὑξαιρνο 

- ον διαθ μὐξθοτ αὐσιτοα Ὁ τύδιαπι δὴ Δ Το 

«ὃ. πϑαλὸν τόσ - απ ΟἿ μαϑθοτί οδιλδιο 

«αὐ. ἴδια Ὁ ΔῸΔ τὸ τοδνς, ἀλχὸν τέξοτε διὸ - τύδιασιολ 

οϑῖο ᾿λδια οὐ ρϑὺ : εγὼ ἐξΞηὴ, πϑιιϑὸν 

τέλνΞ στ τ ,1 τσοὶ - «οι. π35 ὃν οοδο λὲν 

1 (ρα. οὐττί 

ΘΕΟΣ 80 12 

Ρ5, 64. 1 

Ιο 
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[. 1420 

[. 1438 

{. 143 

Ιβαΐδῃ 40. :---8] ΘΥΕΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. «Δ 

ἢ τόδιαυνΝ τσ τὐποὶ τόῖξοπ κλπ - τότ διαὶ 

9 ας. - λοι πῶσ πδιασιξοο ,σ τόσο 

«πδιαλοδιτ παν τοδὶ τέλα τισι «δια πτΞ 

τοῦ - λβϑαϑη τ προσ τα Δα Ὁ ππς 

᾿ς δι ὥότοσππ 

6. 

ΙΘΑΙΑῊ 40. :--ὃ. 

τἸοδτο τόπο τπόιλυ τ (Ξὸ τδλδι, τό. το 

πόα - παλτό Ἰῶοτό το απὸ ἀπ Ἑ 

λα. τόσοτ τοδὶ. απ τ αὐϊχοπ κ«πὶ- αλλ: 

«οποτ (Ξὸ δλπιο τόσο - «φδάδο δι Ἰδιςιτ «δ αξιλθο 

απδις. τ 9πϑα “ας δο - αλλ τάλο.λ5 τῖϑοτ 

τς «πα ναλιϑασ οππὸ ρας Ὁ τπόῖξοπ κανΐϊοατί 

5 ὑχξόϑϑοδ λδα ἴαλ, δαλο - ϑοδ δὼ δαλ 

πόδωχο δαλοὺ τὰ τόνον πόδιν οὶ λας κα α 

ὥξωο τ πῖξοπ τδιναπισὸν τόλνἣΝ διδια. - οὐσαταὶ 

το - λλθ πῖξτον - πλτπ σλυρτῦ ἴα Δαλ 

παιραν. »γ ὦ Ἴρου δαθ τος τόξο ὄν ἔξοτέο ον. τί 

τόξου π σιν ρα τέχοτϑη «ὐιναπ σὸν λαλο 

τόξοις λιν οδλτοα - σ λοο τέβξως. σπ 

Δσαο εΞὸ τ ϑῷ διμθν τόξον -αὐοὔ]ῦ το 

0 “Ὁ «5. λοῦσα τσ "Ὁ γος --: -λεο ΔΩ «“’΄ῷος:. 

ας. αλλ ξανο .- «λιν «οδλτοα 
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24 

[ Α ΡΑΙΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [Ρτον. 1. 1-- 

“απ σ ὠπι το -- λυρδι τόν Ἰπέλο διτό (ἡ τές 

πξβνο τό λαῦπς οὐ ξητ ,κπ τα. «πδιδιτόπ 

Ὁ θοαὶ. «οδιδιτέλο ἀπτλ ταλτ τοῦ Ξ 

ππὶ δι Ὄπ τίσ τέσλιτ ἰτέα τς οτδι. χαλιζα 

τλ οσα δον τ συϑα ἜΝ πρξον ἴξη τον μδ τὰ 

πότ πόλλ. τ .- Ξο.α οὐτο τ διαχο. νδι Ξοττ' 

πλπ ττΞ «δι. λσο τ αλαλ πο Δαλιί.ο 

Ὁ αρανδιττ κτλ Ξὴπ τάν. ἴτό ὐολουπς. πὶπ πέρ πῖαϑ πὸ 

ποουπταα λαοὶ «δι. Ἰπολιτο Ὄπτόλ τοι πϑττα 

τόδιι πολτν τξτλο εὐϑοῖδλ το σαν ΚΛ 

ἶχ, τόσ τόλλυτπ του ἵοτί « οἴδυιπ τέλϑο τος 

ΘΙ 

ΡΕΚΟΝΕΚΒΒ 1. 1---Ο. 

« αξοιλασπ ,αλδιΞο ἔξο τς πόδι τὸ όοτα 

« τὸ  πρΟσῚ (15 . αΞξυιλαττ »παλδιτο Ὁ 

ποῦυπο - οπῖξτοο τόξο τσ Ὁ λιπστου π 

Ὡς » τοῦ - αὐϑοσ ϑαϑο λπσνο αρλιοϑπ οἷς 

πόιξαιτοδὰ λὸυτ ΔᾺΝ τέλπ ταστο του πα τινισο 

χαδ ἡ πέημδια ααἮνῪϊα παλιν τόλλλο - οπίοϑο 

»0 πτανὸν - πῶ λα Ὁ εὐλο οξῖν ς- τὸ Ἐν 

οἶϑοο - τόπο πλΞα δ Ἰοῦς - τπάλο οὐἴϑπϑ 

5. ΝΠ 490 

Ιο ἢ. 1418 

15 

{{τ41 Ὁ 

δ᾿ τέςολτεπ «οδιλωπ τόδ «ὩΣ Ἷ - οϑτα ΟὈΞΑΔΟΣ 10 

»α τέοσς Ὁ «οὔ. οππὸπ οδο δαὶ τόν αὐϑᾶϑο 
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[. 1238 Ὁ 

[1308 

30Ὁ 

(εμοϑὶϑ 1. τ--8. 24] ΟΥΕΙΑΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. δα 

ἀξοτο πόδ πλτό το - ποοὐπίασςη πόλοτί 

Ὑν 51:5 δισσασ. τὸ  ἀξοτο - διό. «ὦ «ἃ 

οι τα τὐλτι ποτα ὄυλωπο πέρατα. 

ταλι ᾿ῶπν τὰ απ λιν δια “(᾿ ὐποτέ 

5. Δαλοδι τῶλ παρὶϑϑ το (᾿Σ δ. ὀνπια οσ 

"Ὁ γΞαν- διθοωπ τόπο τόδιδιτ Ὥπτό ἸΞοτέα - ὀλὰ τό 

παλι ἀτοτέα τ-ὀιλλπο τλλ τ τὸ Κλ διϑο. 

τόδιδιτ δι ξοσέο - διπσπιοιπς ποῦ οοο τς τύδιδιτέλ 

παλπ πο Ἰτπο τ διλ το , κυλτπ κα» 

λαλ εξ διτέ Δ πα διτπιν τ Διὰ κιαλ 

λνο πο ἂν, οἷς τάν ἵπ τόδια λαβ ϑὸ -ότὰ5 

ἂς τα. δαλ δλαλιὸδ τῶλκο "Σ “ΟἾΔ 

εὐϑὰ ΔῸΣ οϑα “ τ διδιττ οϑὰ ὙΑῈΞ κοῦ, τόδιιοοα 

τὰ, ϑτὸῦ ἐπ ’ῷ ΑΙ ΤᾺ βὶς τοι. τῶ. οὐῦ -- ὰοτι 

- κδδιαν ν. αν ἀξ τόδιόντόλο τ απ ας. 

τοδὶ γϑυδιϑδιπηα καλο οσταλιὸν μκαντο τ γϑυδιλοδια 

ἀξ ππσέλο τὰν τόῖτο οὐαὶ κδυΐπν διαὶ 

δωπαθπ πόλλ τό (πὸ ὀλῆτέα ὑλδιδιτόλ ὄν τασα ΔΔᾺΔ 

πδλλτέο τλξὸ λαλδι τὰλ παρλθς ποῦ ἐπὴπ δ 

δαλ τὸς δλαλιδι μον Ὁ ΟΣ 5 απ νὰ 

δῷ τι ιΞο ὃν εὐϑαδῖ θα εὐϑα. ἀρ τα »-.» 

δλαΐ.δι -΄ δὼχο -δαῖιδι πταλτ ποῦν 

τα. “ διπιρολδιτε ςλΞοΣ -λισλ -οδιδιπ τάξοπα. το μὰ 
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24 

.ϑ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [(επεϑὶϑ 1. 1--ὅ. 24 

τ Ἰοδιὸν τόπο - τας (τὸ τοῦθ μὰν (τὸ τ 

ππο διππὶ τόπο - δια οοδιτό ἴσαν (ποτ τόδιδιττ 

«οδιδιλ ρμραῦπα -ὠξῦτόλα αϑιλ τῷθὶ »αϑΞπ: 

.« οτὐὐὸν οὐθα -ἴωῶῦ πὰς οτηοϊδι ς οτ.α 

τόνον τρια οὐ τόλα ςοδιδιτέα ππτό ὐὐλλῖς. 

τι δὲ διππ πόδια» δα τὸ πῖς τόσο »ῃ 

ᾧ τόδιδιτέλ πόα Ἴξοσέο - πέσλι τῖξο παὸπ δα 

δὺο ὡὧὡν « αλαλιδ κλπ τλτ Ἰξοσπ οὐ τς 

-ο τπάαολ τύδιδιτό διῖπξατέα - πέρ πίαθοπ εἰπέ 

αἴ τὸ - δα τέο πῖαϑ.9π -ΔὍοὺσα νον 

-λ παλκ τοῖν τέ πἴαϑχ «τας αξα το «5 οςα-ο 

τλτ αλς απΞ͵τοδιὸν τόλο «αν» « αλα- 3 .δι 

-λ δια τόδιδιλ τα... ἀπο -- « οδιαξεοὸδι 

. αλαλιδπ παιθπ τέτολτό τέσσ ἰδ πὸ τς οδιαξηὸν 

“2 ροσῦςς οδιόα ρει διοδιτο ς ἀϑαλς. τλτ5 

οαῦ Ὡλοτ τύδιδιτ ὀιταρα τσασο τὰν οἷλτο μοὶ τί 

πο αὐτπτλ τόλνλ Ἰιοσχα τ λάιτλ -λ. κ΄ 

«οὐπνὰ ϑοπ διθοωα - δλιτο νοῦνα ἐΞὸ διποῦϑα 

« οοὐνῖδιν « οταν. χωδιοδια -- αἰλτόο τσ. 

απξποο τχδιπ αϑῦνς, ολναο “ ΔΟςΩ οὐλτοΣ οὗλιτα : 

παλπ πἰξι αλοὸ αὐτο - ϑοοντ . οὶ 

από οἸξαλοδιτο : τέστποῖ, τὸ τέωπταϑϑ «τ 

Ὅν ΩΞ 5 πολ τπῖξοπ ,αὰτό Ὅπαοῦ θ Ὁ «ὐδιδιτέο 

ἀ Θοα: ἀπο 
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[. 1348 

[.134Ὁ 

[. 1358 

[. 135 Ὁ 

᾿(δμπδϑίϑ 1. 1--8. 24] ΘΥΚΙΑΓ ΤΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. πϑ 

« ατοιϑὶ πρρὶ τξασ, τ μαχεῖ τέλϑινλ σὰ οὐ εὔδὶ 

οι τοῦδ - Αλιοτέπ τόν ὑπ λα λκὼπ οὐς τοῦ 

"(Ὁ ἰοδια Ὁ πδν πάλι ον πὶ τόξο - πάοπ 

πέλυλδν τόϊοῶπ τϑξασα - πόδιν τήθυα τόδιιτοαν 

τσαλσ τέσ ταί λα Δνωπ οοο «το τις αν 

δλιπ οὖς πο οὐἾναΝ, οἷο τπόνδιιλὸι τόΐσαϑα 

ἥβιοῦο Ὁ διῖαθ οἷο τῶν τὶ πα τα Δλϑαοὶ 

«9 «πὸ. ποτα ἀαὶπ τέχταλ πλτό τὶ 

πὶ παθὸ - ἴχιξοα οἷα τσ τάρο.πῖα...9 

πάρουπτα. 9.9 τ ὡπ λα  -τῶπα απιὰ τολτ 

τλ πὰ ὥὰ Ἰλτοπ τ τλι ὡς - δαλὸν λλν το 

διατὴ αὐτὸ. αλαλιδπ τοῦ τοσλτος αλαλδι 

απ ποιὰν -λ κλπ πὶΞῷο Ἰϑιπα -- - οδιαξηὸι 

λανλο - σὐδιαθ ἐϑαρο το ὐ πϑὸῦ τ νοπαμὶ τάσχϑῖϑ 

δλαλο τϊαλνπ πόδια» δα πλιῖσ ὡς τας. τέςλτ 

τάξεοπ από διὰ, οσοδι. νλροτέο τ πτάιξηασπ πόδι το 

χλϑλ πτ τόϊοι τό λαλο τς οτολ τόϊο οοῦ τάξη 

λαλς ᾿ϑξαισ ἀπ τῖοο -- ξασ, οὐῦὺς ἴσο τι» 

πόδια» δαδλο - πτόύτοασπ πόδια λαλλο τόν τω..5 

το ξο τον τ τ τ ΤΙ απτλ ,π Δ ταν 

ΔΒ από δὲ. τέδιασ. τσοὶ ,μποϊτο - τ τόξο 

πλθο -- ϑλαν ἴω εἶτπα αλλ - τπο Ξοῦσα 

τόδιλ ππτό τὸ ποοῦπ οὐδι. τέλλιό τόσαλιό τι 

απὸ. πο ἀπό Ἰπηπτο - από διαὶ κὐδι. εδοοττα 
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ὃ 

- Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [(εηεβὶβ 1. 1--. 24 

απ δι πξοῖπ πόδιωξοῖ λαῦλο - πυτασπ 

πλαλιξαλ πσοῦ. τξωος δαλο - τὰν χὰ τ 

πα πϑὶτ το Δαὰὶ πὶλπ τξανα πιλ πὶ δια 

»ΘἋ- τος ποσθα χτοὶ τποσσο τόπον ἔξει ν 

λαϑο λῖσπο πτασ. αξυλδι στο - ,τέδι δισ. 

᾿πϑαν. τνδιδις, τώξθανϑ τέσλτε σα, τς οςανινοδι 

« οτλαλ ΞΘ τόλσν. πέξηαιϑ οὐυλδιτόα τ πὶ τς 

πόλσν τόῶπαλ πολτ ῖϑο τ πϑλσπ τόξο ναπϑαν. 

παπϑαν. ὦ οτηδαλ τ οὐδ τὰ 91 τ «ον. σπορὰ 

τι οἷο οοἵκθ. - σ-Ξ τ χ παλιπ ,ἰσα εὐλο 

-ώζηηυα. πο σα -πλιπο ττθασπ τόσϑανσ 

πο. δλαδο γὐλῖτπο τπυξθασ. τπέολτ ππιὶ τὺ 

ξω.. δαλα -πνῖπ δὲ τα. τλ τὸ τέϊαλνπ 

πέσαλτό Ἰλτοτ τν τλ τατος. τλ πὸ τάν σα 

-πν σλ τὸν οαλοπ πο τλ υὐπα τότ τ Δι. 

πα στο τποσθα τόσον .99 αὶρ το ,, ὡταπϑ 

ὃν »αϑὶ τχταλ πλτό λαλιὰ - τόν ὑτέπ σαν θ τό 

ππο δια τ ρωσ τόσ ναϑτέῷ οαϑῦθ τ τόν τί 

ωοπῖαοα πταλτί Ξωθ πα χϑλ τύσχοὶϑ 

- Δαν αὶ τάχ ῦδι πιοοτόα -- τ ϑσϑο δι Ὄπνκ5 

Ἴλου ἀπ λαλ πέντε Ὁ πος πσαλι ἀὐποςτα 

«δια. «Ξα5 πόοπ πτΔἕΔοὺσα - Δα τὰ Ξιλνὸ τξυν ξολ 

ὡάσπα τὶ τόδιαῖα τ πὸπ τόλλυτο - πέρ πίαοπ 

ϑα - προ πτολ τὸ τπίασπ Ὄπν. ΞΘ δος ,π ἴση 
' 83 

Το 

20 

ἔ. 1328 

[. 135Ὁ 

ἴ. 1338 

1.533} 



. τ30ἃ 

[. 130 Ὁ 

ἔ. 1318 

- 1321 Ὀ 

15 

20 

(εηαϑὶϑ 1. τ--8. 24] ΦΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. 3555 

σπέοξοῖπ τόδιαιυπ τόσου λαλὸ το ϑιϑὶ πέιοοαλιιο 

πυνϊαο λαλοὺ τς οὔοοννλ το απϑτέπ οδοο 

μλ0Ξ8 τπὰ τέοπ τέτολ τ τέξανο Ὁ ρον τααθλαῖ 

πο αξοροὸ απο αϑὶ - τϑοσέα πλτπό. οτδι 

πόλι δ τινα. πόδοϊοα. - πόξυξανϑπ 

Ἰῶτο τνσχιπιν Ὅα.-» τος ποσθα χσυϑοὶ τοσθο 

ἀϑῖσα οϑαδὰ τό χιϑ τόν τ οὐδὸν πσαλιί 

«Ἰἰαροσοδὰ τάν τσ τόδιααοα τόδιρο τοῖο καὶ ῖ 

-ολπτ τξαυο - οοαϑ δὶ πλϊτπ τπδιαξοῖ δλαλο 

- ὀῆοας" χοῦϑ προ τύσλτό ἵξοτα τ ασὰν τέσπ 

ξυτ θῶ δὲ τοῦς οὐρα τ διαξοπ Ἰϑ τἀν 

αλ δὼ τ Ὧν λκὸ :πυτασπ τόδοϊο Διὸ 

- τόν Δι. «αξοῖπ τόδιοο ποῖ λα διὸ :πλῖσ 

Ὁ δ ππὸ τέτηλτέπ «πόντος. τέτοιπλ -ολτ πενὰ 

πολέ. οὐδ. «ἴξο - οὐδ, ται τέξισσα ἴδπ 

οἴξοο τόν λ τὸ απὸ απο αϑὶ τ ἀπο 

πδωϊα ἀκα :τύξωπ ιαΣ ἂν. χοΐῖ οὐὐθο - τὐὐνς 

:- πο δα δὰ : πόδια δαὶ λκὸ :πυτασπ 

ἥτοτο τ-τέλῖς Δ οξοῖπ τύδιοξοῖ λα διὸ 

“ιν ἄπιξοσ τόξον. λαὰς δὸλ διϑοω τς τετηλτί 

- τόν ἴτε λα :Ξ- Δ δοπ οτο τ αοῦν ἱσνξοπ 

τ τω.» τ αϑὶ Οὐσπιθοσ ὐὐπιπ οῖο «9 π οπ δαϑλα 

ιἷ -. 

: - 

ι΄ ΟΡ 

πδιοῖϊο δαῦλο τ πόλ τέπ πόδια δαλλα τόλακλιξαὶ 30 

1 Ῥαγὶ οὗ ψτ. 24 δπᾶ 72: ἴἰ5. οπιιτβά. 
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5 

τ. Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [(επ6815 1. 1--. 24 

Ὁ τόντξαξο. τόϊο τοῦτ. οτηδιχιλαλο τόν ἴτε τύδυχιτιιν 

ϑαιτσος, ἂν πέλι ἀπο - αὶ ττοπ πολ τόξο 

«αροϑ αν ὑν απ αὐπιξοπ τ Ξν. τ τάξω. τόν τί 

Οήοο τρῶμα σϑλπ οὕλοπς πα “Ὁ τῷ δνοι ΞΟΣ παι: 

Δ τποσθα τάν τί δι «διαξοπ ἘΞ «5 τῶν. Δ 

δὐὐνλ αὐπιτοπ παταλτ τξοι τόλῖῦσκ δια τα 

πποπτ ρμαπ εοὐτόο. - σοδιατοπ ὑ γώ «ροϑ αδν τὸ 

- τόν δος πσαν, ὑνο «5 «νὰ ΠΣ σοῦ οοἴμὉ 

'πῶς τέοσθα χυϑοῖ τποσθα - (Ὡὖν τέςοπ πὶ τέξανο 

τπτασ οἵους ον δι, πλτ Ἰξοσέα - ονδιλ δὶ 

.«οὔὔὐὸό -τπλῖπ δι. οἵθατο « οὐ τόυτασχ 

διάδος οὐρὰ τὰ καὶ τέξυξοτό 5 μσῖαξο 

πτῖασο ἰοσῶλς οὐρα ται αϑῦλο μαοοοΐλαλο 

Δ ποσθα πάν τ δος οἴσολτο. οὐ τπόιξηασπ 

τάξι τέϊοσωυ : τῶν οἰ  τένϊοσων οοἵδι τόςολ τ παλιὰ 

πάβλαλο τσὶ χὰ πταλν τπϊοσσα : τόξα χοῖ 

ττιαστ τὶασ ἀνὰ πωλτπ « οτδι-. τοδια 

τξοαλ σῦς οὐρα τέλ τ διὸ οἵσαλτοςς ας 

«πάλπο ὥϑο σόϊοσΣ κα μυῖασος σα - σέλλλο 

ἴϑς πίσσα υϑοὶ τόσσα - 3 τόσοπ τότλτό τέξανα 

ξοῦ τότὸο. αὐϑ. πολ Ἰτοτο - λυ Ὅσα. 

δια ον τόν τ δὸς εὐτὸῶῖ οοἴδος τόν» τσϑχ 

πλπ ππτὰ τῶ πσπο δια τπιτασπσ τόττας. 

1 εοθ Ὁ» 

ΘΟ 8Ὶ ΠΠ 

Ιο 

15 

20 

ἴ. 127 Ὁ 

[128 ἃ 

{.π28 Ὁ 

[129 ἃ 

{120 



[. τό ἃ 

[126 ἢ 

ἴ, τ278 

5 

Ιο 

(επεϑὶϑ 1. 1---8. 247 ΘΥΕΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. ΚΥ 

60 

ΘΕΝΕΘΒΙΒ 1. 1-- 9. 24. 

τ δ χα τόσσον τόδιχ πο τόδιϑαστ ται το 

τοΐϊθοπ οὐποΐ (Ὁ τύτοδιο οὐ πὸ. τό ϊο τέϑίὶ 

τπνυστοσ παλὸ πα. τ οδιτο οὐ ἐϑοδια οΝπ 

τόδωι. αϑ το τόιξοπ . οσπαο ἀῶ. ρεϑοδιο 

τόν ἴσ - τάν ἴσο πέισρας, πόσο τ ππος χεΐ γπὸ “ἱ- 

πλβπβοου - τλλαυ τπόλπὸο πιξανδιτ τόλπ διοσ ,π 

δια τλτπ -ἰνοῖο - τό ξηοδι -- Δι πος 

πα. τόαλιτ ἰττο το τὸ δὰλ οτοῖςο 

ππ ποσὶ τολτ τόξαρο - ἴδω τόρςσθα Ἰαςω 

- πο αϑλὰ πότος κὰ9 πολ σἰϑτα ἘΞΝ 

πο τπλπολο - παξαιτ πολ πολ τ τοῦ 

“πο ὰα. τὰς ππαϑδδιο χοῦ ππν δια - λλ 

σα. : πάντ ας π᾿ τέττας, παν δι, πολ τϑιτα 

ττολιί παλιὸ τὰ πθπὸ διτέο πάντα πάν Ξο 5. σοϊοσοὶ 

διαωοὃν οαςοπ τότ (ιν πλτ σἰοτο - τέτιας. 

τέλει πόϊοο τ πετῖας τῷ δαλπ πάτο μϑὶὶ πετῖας, 

-οςθα τιϑὸν τπν πολι πέξαρο -πόξοας. τε τιασὶ 

πλτ ἰϑῦπο τς τόδ πα. τος πίσσα γϑοῦ 

π πον τόχυνολ τόυτοασς διαδὶ τόν ατὰ δι 

τόξο ατιλδιοα Δ ππο διο τόδισσ. ,,Ξ δέδια 

πλτ πϊοα -: τόδισσ. διαξαν δια, οτοδιχινοὶ 

1 (ρα. χο ἘΣ Ξ9 

8ο 

ΙοΟ 



σι 

6 

ἂς Α ΡΑΓΠΕΘΤΙΝΙΑΝ [ΕΡΠοβιδηβ 1. 3-ξ1.4 

. δ το ἭἫδἪι τῷ δαλ στο τ τένασξας τόν Ξοασ 

πο τιτοϑχ ττόξαλνπ ᾿λαλαν τλ τς τῷ «ὦ 

. ὃ τἰοπ οὐτπ -τξοϑ ιατῦπαο Ὁ αΞη Οςϑο 

πϑαυ τ -- -«πδαλ τσ ὡαῶ.5 οἷπὶ 

Οσο τ σδιασαλυπ σοόναπισ ὸνπ τναπξπσὶ - παλδιαθος, 

τάλο το ἃ διυτ -ῷ - τάξοιξουν 9 ᾿ 3. ἄβξαδνπ 

τετὸναν. “το τὰ διαῖστόπ ο.αοαπαὰ «ὐξοπττ 9 

τξυαλυ δαὰαῷ ρῶς. διεϊδιτό. διτόπ τόπο «ὐδιαπιαλοπ 

«οδαθς, στο Ὁ Δα ς. πέντ ἘΝ ισοτόσ αϑϑᾶϑα 

.- οαλαξοπ τόδιαοοῖτολ τὰ ροδιτό ολσης ποτ 

δὼχ τῷ -τπάασταῦ τόλαλ Ὄσλοπ - πέιοσίνοπ 

ὩΞ3Ι ς τα τ:-τὦ5 τόλτοί δὺχ του -: τπυϑοας 

Ὁ τπόσολ τότ σοδίαλο ὀνττ 9 ποῖ ὀνσόπ τ γπιϑ ϑαλω ᾿ϑοττ 

τέλλ.- ὑν - δα τλαλϑ τόλαλπ Ξ τος 

ολαο - «οδιιλπσ διπ πναξσλ κλπ τσ «Ὡϑθ ας, 

« οὐϊ (οοτ τΞῷ τ-τόρασχῦ οἴπξοωο ααὐυχ 

τῷ απ πα τόλυαοχ πόδλτο . οαδιντας. 

« οδιπξοὸνωοδιτοα τς οδιλτασ ϑοτό τῶΞπς τοῦ 

πϑαϑῖς. αὐτο τῷ - τόδ οχ -τάσχπδοσ τά νοῦ 

υαπυλ πδιαϑιασπ τλοῖολ, α Αδιαδιὶξπ 

Ὁ το δι αι Ξασ. διπ 

1248 

ἢ. 1258 

ἔ. 1250 



Ρ 54 ]πὴ5 Θ7. 8,1, 8..1, 1] ΘΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. ὐὐνν 
ἘΡἢ ϑίδῃ5 1. 3--14 

χοῖπ λαῷ πασὰῦ τόξο οὐ Δδπσπαὶλ ᾿ αΑξοππ τό 

αι. ὦ δια πλτπ τστοπ λοθα - τόν λτλλΞ- 

ϑο τραξῖρ μαϑοσέο τόασχτῦπ τό δαξηα τ τέιξοασ. 17 

«5 οοἿδιδιχΞοπ ἈΚ ΠῚ ολο τό . τὰ τὸ. 

5. «οδιαν ἴοτλ πέιλιν το μαολον διξο τολτός οτηξαν. τόσ» 

κι8ι.. το χα τς. Δαλ οῖλοθο : πιῷ τιον 

ἌΔοΔος αὐλλὸ ἀξ « οἷ΄'ἴ του -- ρος «στ τ 

ἐσ ΩΣ 

58 

ΡΟΆΤ ΝΘ ΘΖ ΘΕ 1 8. τ. 

τόιϊαλν πόαν, τ ωσιπανλοτέπ τέϑασο πο πα. 

ιο σόνιλο,, τύδιτ οοοὴ τόξον ναθτ παρ (9 ς οτωδι 8 

ππὸς «ὐξοδπ Διππλ τ πόδιπν τότὰς, τότξολ οἷσι 

το «αξοδιῦ . τὸῖξο τόϊξο ΞΞ.» -όοὐλο ἃς 8. 

Π 1230 εζ59 δΔὰλ τὰ τὶ «αὐϑοΐ πξοοῖϊδιτ - τόν τ τὐλαλϑ 

[Ὁ] ν᾿ δλαν. θῶ. οὐλα « οὐυϑαϑοῦβ .Ὁ9 τ τόυ τας. 

15 τέ ναϑσὸν 

59 

ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ 1. 3--ὶ:4. 

οἴοδιξο οὐ ὠὠτέροιοτει πόδιν τό τὸ . τπόῖϊο 

ωᾶαοῦ.ς τοῦτ νὰ ϑιο παλτό οὐ ὔπ 3 

οοῖσ τόλτῷ δααῷ . ὃδι Ἄν .« τὸ τέσ 

8 



ν»- Α ΡΑΙΕΒΘΤΙΝΙΑΝ Ρ54]πὶ 29. 3,1 
Ι ΤῊ655. 4. 13-.’(’'δ 

20 ττέταλοπ ς«οδιαα.» νὄὼ πὸ τ οΥσαΣ ὰΞο τος τέλει 

ΡΠ  ΘΞΡῈ- ἘΠ εοῷ διϑοωυπ τδιι Ξαλχ οϑο πτοῦ 

τα ὰτὸ πτοχσ τὰ τόσο τὰν. ὦ Οὕκαδα 

21 οιϑδιτο οοῦ ,οξηδι δ διπποπ! ς. πο τέλος 

56 

ῬΘΑΙΜ 29. 3,1. 

τόϑαιασ. ὡσιτανλοτό ἀπαοπ τόδιτατπ τάξον 

3 οδοῦ τ νδὺ διωτό τ Ὅσο λας (πὸ δια τ τό ϊϑ5 

ι δάξεοπυ τ Ξ σον σσόνενο. ὦ τόϑαδδ ρδνλοπ 

παιϑπλλϑ ὧν διπιωςι τ-έλο - ,δὼ 

57 

Ι ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ 4. 13--᾿ ὃ. 

13» «αὐτό δὼλ ἘΞ απαϑαλοδιπ τόδε ν τό (Ὁ τέσ ν. 

οδα ἜΝ δι ς΄ πος οςὐδὶ πλπ ,ν ὔϑς τ 

- πόδοτασ τ 9 τ - .« οτοδ τόλπ -ααϑοππ 

4 τ ραξατο ἸΝ ς τὸ -ἴποος οὐ διδπ ολοο 

ολοαλ ϑιοτ πολι . τὺ τοῦ ὃιιτ οαοῦχ 

.« οἷὰ τδαξο χλατο οὐ τόαστ οαρσ Δλξοππ 

τς τοδιλτα ς αδλ οἴ αὐτό τὰ τόσ τ αξς. 

ὦ εοὐδιδιχτοπ οὶ ανωσ καλοῦ μαῦτόπ - τόΐξον 

ς- “λατο κὐστί ὅὰαλ ἡ τέ ξοπ «δια διι ταν 

ι (ρα. κ᾿ δδιπανπ 

11 

ἔ, τ218 

Γαι Ὁ 

ἔ- 1228 

12. Ὁ 



Ιϑαίϊδῃ 48. το--21] ΘΥΕΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. αν. 

55 

ΙΒΑΙΑῊ 48. το---21. 

τῶτέο πο ἡ οὐ ὃς. τόνον, (πὸ νδυλδις τό ἴο 

πα ὄντ ϑπ οΟοὐοο πλχο - παλι πῖξο ἰξΞοιτό πο 

πο τοῦτα, απϑαϑδιδια. αὐτο δια, αϑ απὸν 

τλ ἰδ δος ἴα «αλιό τος τόλ ἰτπαο (Ὁ 

Παιον 5 τῶν - ναξοπ μαϑὸ πὰ δυλοὰ ολτ τῦστό - το σο 

. αῷ τοι τέλο ὀνπιοτέο ὀνιοτέο - ὀνλλτηα διιλδὲ 

«ϑοὸι πλτ τ ὶξΞο πστο οἴοο "ἡ « ον - ἴδον 

ππὸς τπτό ὰθ ἐτὸ πςατον πὴ δυλο τ χοΐ γΞ 

« το - ὰλ Ὡς τ ὧο ,9) τϑᾶςΣ. τόν 

ιο τόπος αδὸ, οἵϑσς πο πλτ τὰΞο ἸΞοτό 

πο τῶτέα - λιπθολὶ ἴναθο ποτ, αὐλισσλν - δι τοπ 

τ αλῷϑ τ τλλο ελθοῖ. . οαλαϑ χα. 95 

. τὸ « απο τέωλι πῖξο τό -ς οἱοοξοδι, 

ἀξοσό. πῶσ τς αλὰς ΕΞ διιοσ δι ποτέπ 

ι5. αξα9 λίϑασο οοἵοτ τέξει «ϑοωπ « τοῦ τιϑο 

κιοθς ἀφοᾶοο μυϑαλῖθ σϑ τς τοῦ - ἘΣΛαΣ 

τ αξαυτέυ τέλο αὐτῶν τλπ' Δαν. ὠὡασαλϑοτέο 

. οἷλπὸι τλ τόνον, τὸ πδινοσ οὐδῷ αονὶ 

τ αθασ οδιξο . οςοδι ἃ χοῦ -ῦσ τέϑοο πδιαξεαλ 

5 « οδιτο :-ῶσ οσλπ τότ. δπν πϑὸ τόσ τόςοπ 

.«. ὸ :-σέιϑηξαῷ οἵοτό τοὶ τόσο - οὶ οἿϑ 

6 

ἘΙ Ὑ2 

14 

τό 

17 

τὃ 

10 
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20 

34 

ςὩ.- Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [100 21. τ--34 

στοῦ ε(599 λυ « οςδι. «- πος ὁ δεῖν. 

-Ξ τ τνοῖ .,Ξ τόν 9-ὸι τὸν « οι υα 

σας οἷον. ττόλαλλο. οὐδ προσ ταὶς 

. αξον - «οὐ, «ποοὶ ἘΠΕ ὦ να τὰ 5 

«Ὡ.α νος. 1 ἡ τύς ὃν λ πο το αλλ αν 5 

- αῆλο δι απ ς οταλτῆο, - «ἴδιο 055) «ρὸιιπ9 

ϑοο - τόδιαλλα «οἱ ξοπ οἵα οὐ τότϑο -λ -«Ξ.: 

δλαδῷ διιέξυ οσα -πόλαλο οσῷ οὐθὸ - τόν στο 

- δ οποο τῷ τλαλο τ τῶσϑῦσ ςοδιαιθσ ςηδιαϑικο δι 

5 διχ ὐτπασα  τλτθασ ,99 οὐ ἄσϑῦα 

λει τλτ τ-ὐσϑπ «διαὶ ῖξο τ᾿ διέξο. ἴανο 

δ τσ . αὐ ,. τότ» «2 Φ ΞὸῈ “αλλ 

«οτ΄ τος --- οτονϊὸν ὄοοα ,17 τόδια. το -- τάν. τ 

τάλι. μλοδθος. οι αὐχιῖθης οαολ τόσ 1λϑ 

. πὸ :πόϑαλῖσπ τὐὸνϑ οὐ. (ὦ οοἶξητ, οδιτέπ 

«οἴαξιν αλας - πόιλν πος Οοαιλαυξοῦ τό ιῖξηαν. »οο 

πξοαλα Ὁ « ας. διτί . αὐαοσὸ τόλα -νϊοτέπ 

. οὐ πλοῖν τϑθαλο - τέσ αὐλὸν ποτ ϑιίς 

δῶσ τόῶοθο εὐδινϊοτε αῶῦπαρ τλδιΞ Ξο τ ρῷϑα σι 

Διο τ- τόξο Δι οὐ απ - οὶ τΌΝ ὦ σϑ 

ὡτάλιοπ οὗτος, τῶ δὰ ἴτω, οἷο τό τέσ ταν 

δλπιο ατπαρ το - δι χυ δαλ αοἷδιθ -ο 

δ αϑῦλυ « οδιτ' ,5 5 ὃς πόιν- . οταλ 

“αὶ τὰλὸὺς αὐτὸ στ ἀχδπο τ λα τ 

1 (ρα. ᾿ῶπω 

7ὃ 

[-ττ8 

[ αα7 Ὁ 

{.ττ88 

[.αα8 Ὁ 

{.ατοᾶ 
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[-ττύᾶ 

ατ6 Ὁ 
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100 21. τ---347 ΒΥΕΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. τι. 
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ΤῸΒ 21. τι---34. 

ἄτοπα ϑοιτ πόλνο ϑοῦτ .Ξ - τόδ, το 

τόπο ἡ τοδὶ τλτ ΔᾺΔ ολτλὶ ἀνά ξας. αν αξας 

1 τόν δι απ τ αὐα δος αὐδιαλ .Ξ 

ἾΝ ῷόο οἶς λον τλοὺς οδν ἄϑο - λλξα. 

-λ πὶ τι -οαλ οὐ χῦϑοι τόλ τόξον 

« οὐπποιτο --  οδιοωξοδια Ὁ ς οδιιξοπτπ ὀνόνοτ» διττ' 

διϊαπδι τα. τ τ. αὐὐαὰ δοὺς αὐπιπί 

τόξολ - ,διτος τὸς τόιχαννποα, - πέσε ᾿πυϑῖα. διΞ 

. οὐν)ὐῖν ττέϊδιασο ϑοτό μοῦνα κὰν, τόννιτ τ 

ΘΟ « οαςοδι.5 « τα." ,)» 1 ς Οὐ " «.-. ΔςΩΣΘ ας 

ς-9 πταλϑα - . οαὐὶς δὼ πα τπέλων - τλοϑ 

-λο ὄνλλ9 »Ἱ « οςδιϊαὸν -- . αὐὐὶς διαλ πὸ 

« οὐςθσα - διπϑιτ πέλαο « οοὐδολ.5 δ «Θδιτέα δον. 

ἘΝ ας οὐαλσθα χλαδη οἴϑοτ δῖα ϑξλο 

ὡσόῖξοισ πλαῷ μξαῦϑο τόϊδασα σόϊ αβοῦσα 

“αάτπ δαισπ σαρλαλθα Ὁ καὶ. οὐδιττηας. αὐταὶς, 

ἀλη τότ τσ σὸλ τ λΞὸ ρανὶ τόῖξο ,7τ οἴξοτί 

πο το τῖττ τ τῶ πῆνόνοπ εἰξοαπ (59 πϑτθος 

δῷ δορυποτ κι νας τόδιαλ, ἵναο πολ μπδιξο τές 

πλ τ τὶ : που τὶ πισῖν. οὐοπϑανο 

τό διτό τόδιδιθισθα. - τόδ. τόιλασῖπς οσλιλος, ΑΞ. «από 

1 (οά. καὶ 

74 



τό 

14:1: 

πα Α ΡΑΙΕΒΘΤΙΝΙΑΝ [Ὀεὰϊ. 12. 28---14. 3 

εὐλο δαὶ οπἴϑοτο. αδιῷ ωοαξονν ῖπ.] 

οολλ αλοῦ δικό οοἴξοτό. οκοδιυπξα εοἴξαν. 

»ϑὸο παοδα μὰ πὸος οδιος τέλα λα εοἷαὰ» 

"ἢ δυτέξαα τόλουσο τόσα - τόπολ χοσονα λασδια 

τς ἀλανδθ τόπο πόδια διπθιν ὀιτέα - τόδὰ Ξῷ 

«οὗν. τόδιιιπτοπ οὕξανπ ολ λαὸ Δλολνοὸν ΔλαΞ 

λαλα δὸς. αξοϊοὸν ατοϊλξο - πόνο ιοοπ «οὐδ α5 

ποοόια «ηδιασ τοὶ κδιν9 ταὶ χλλδια Ὁ 9] τόξο 

«ραλλι λαλο τόδιιϑ σλαλο : ται τόδ σξα 

: χνλ τόξα τέλτ τοδια - Ἄρα τῖξο ἄπαο 

5 Ἄς οαῷζπ τὸῶλ πᾶλλο τι ϑδιὸν παν. τέλ 

λδθα τ οδιπαοπ πδ οἵ - τὰῖξο ᾿ϑοδυπ - τέϑοϊ» 

τέξει ἡ τιν »νῶο α τ Ξ χοϊδια αϑΣ τ 

λα Δαξασὸν, τὸ - ᾿διαῶτλ το τάξον 

πόϑτέπ λα ἑοπααθ .« οτλαϑ Ἰλρρὸιπ ὑλολι τότϑοπ 

ἤθσπ τότοο ὥῶὰτ τόξο τποϑῦδα οτος πα 9.5 

τὶν « οὐκ ,αὐϑῷὸ αὐ το πα 

-νῖαο « οπϑνὸν σέλα « αϑοὸςοδιὲ τὰ -- αλολπί 

ππὶ διέ τπο δοπ : τόδ δοιος αν μ᾿ 5 

. οαὐὐλαλ εξ ἴρδις. λα τλ τοδὶ Ὑρε- 

. αλαϊιδι τλ - τ λῦπ πλαλπ αὐτό λὲσ τπένλν τὸ 

αν, ὥιέωτο δαλ 

ι (ρά. σαι 8:3. 

ΘΙ 19 ΙΟ 

5 

- ο 

{. τι Ὁ 

{.τ148ἃ 

{ατ4 Ὁ 

Γι τι58 



{ααὰ Ὁ 

{.ττ28 

{. 112 Ὁ 

155 

Ποαι. 12. 28---14. 3] ΘΥΕΙΑΓΟ ΠΕΟΤΙΟΝΆΑΒΥ. τὰς 

Δ - διαξα «οὐδ - τέξαὶ. αὶ το «οὐδ τνπ5α 

πϑιόις πο - Ν δὰ πο . «δο λοπ τὰ 

δ τον. πο τ οἴςτοπ τέσσ 099 ἊΞ 

τ παθσ τόν ϊοτ (5 υλὸς δϑὺσ - τόδιοπσια. δι 

. ἀκ". απο ῖδο - «ἡ-ῷ διτέδι ἘΥ τ 

Ἑδτω τ 'αυτί κονπῷ τάλξο ,π ς τὸ -- αλδοι5 

λδιδιτ το ἀχὸ τ τῷ τό τ θυ γβὸπ τί 

-οἵἷαξοαλγϑ ΠῚ παστπ ὅτου τ ἐλ τοηεδὺ 

τλπν δα οἷα ρα ὡσλοθα διό ξοτέπ 

πόνλι τον. οενκηλτε .Ξ5 υλδισαθτόο ὄν πὸ δια 

ἐγΑ γα: απ γτό ᾿ς αϑοῖοσ ᾿νὰ ἈΕΕΨΌῚ ολο 

τ τ: τλὶα αὐτο ὺλ τέτοσν. τπέλ στπ οὐπ.ἴ ςΞ 

ὡσινοὸν τόλα λ Δαπξαχὸν τέλο τ αξας. πές ὸν 

Δὸν τλα ας παρῖδιὸι λα τίαλοι. 

ταῖς οτ» ποπο τέῇίιαλι ποδ αὐ πα τοδὶ.» 

πλαο λαλπ ναποτέα τ οι. Δδλαλνοὸιπ τόπο 5 

τλϑυ διαξρα πάνθ τὸν. αϑν ἢο τύδιτοτέϑ 

λυ αϑτέπ οπτ - ΠΣ τῖῷο Ὁ Ἄνα ΠΆΕΙ ΘΡῚ 

νοοῦσα, τ τόδιαππς. ὄιϑ (Ξὸ τ-οἴςκτπ τέσσ (5 

πα .αδοοα.- λο -δαυποα τλο λα 5 

ἢ τόδιχο τόπο τόδιλτο .-2 « αὐδυ9ς οτϑανσ 

ΠΤ τόξον πόδα.πτο Ὁ πότον ἡ αξασὸν ,πὺς τό 

οἵἷπνπ ααϑδϑν ροἵτοσέσ εϑοδι ἴαϑιν δὶπ “- “Ξι. 
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ἜΘ: 

29 

30 

[Ὶ 

τ. Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Ὀευϊ. 12. 28--14. 3 

τύ τὰν ὸι «τὶ -χλὰλ Ὁ νὼ ἣν ̓ϑοδρπ ὑπῆν 

Το π΄ τ-ἀαλπ πο ἀπαο ἰοανπὶ τέτθο αλτ 

τοῦ λᾶς διπ λα πέρλυτο ὑλολτ τόξο σας, 

« οςηδι. διατοδια τ΄ παρ (39 « οὐν ἴτε διοῖ, ὀνπ 

τέλα ἜΣ λαδιωτ τ οπος τὴν τές Ἰαξαν. δια 

ὡς δαυδιχσ Ἰὸϊπθ (τὸ τς οςοῖδι. δυιρὸιπ τοῖν οὸν 

πὰς οοοῖδι διντέδιπ πάλ ϑὸν πάλ ἂτ Ὥπδᾶο (59 

οσπας οοτπ ὕρο Ὑξοτός οττοδτε τόν ὸν τέλα 

-λ τ οί πὸ. « οκηρτηλτέλ οδο τ...» 

Ν τόνοι. - κϑοδι ΠΣ τόξο πϑλὸν ωπ5 

. οὔνθπ τ οὐκλτλ οππὸ το τόλωπ 

δ αολτόλ τέϊαν9 Οήοαῶο . οὐ ς οατδινο 

2 ΔῈ πτ τ ροαϑο. «ὰ παϑ τα τόλ- Δαλ 

ἘΞ Ὶ ἴα «ϑὸν πλο αὐλὸ «αὐοὐοὸι τόλ --πϑὰ νι 

δόμα, : τέξαλ πὰ τέτό πέξο λολθ πϑαὶ πος τί ς 

τ τόδ τὸν -: πταπν τ δ ὧκλ 

οολτελ αὶ δι τῶ σὰ λλτν πδιασν 

. αν όαποχὸν τὸλ τμοπος οδν δλπ λα εἴα 

Ὁ δοοτ τόξα» πὶωχ « τοῦ τι τάν τοι «αὄνλ τοὶ 

ὔϑαξὴ . τό οπσ τλτέ τι» 

ὥθα ἴω ααβπὸὶ ᾿λαθ ( .- αλολτε “ἘΠῚ. οι 

: δι. αλλ τόΐξο διθ τς αὐτοῦ ται 

τῷ ἀϑροδνὸν ᾿ς : ας τἰαϑα ΠΕ "»Οσαῦϑο 

τ οοχ Ὁ Ἐν ΣΟῚ 

" 
11 

ο 

αι τως 

{το Ὁ 

{τιοᾶ 

ἔς ατο Ὁ 

ἰξλ τ ὁ τὶ 



[. τοϑ ἃ 

[. τοϑ "Ὁ 

[τοῦ ἃ 

Ῥϑ58]πὶ 86. 1, 1ς, 16 ΞΘΥΕΙΑΓ ΤΕΟΤΙΟΝΆΑΚΥ 
οι. 12. 28. 14. 3 ὃν ΞΞ 

ἅξα» δι πιοῖος ας τ νασοα ϑπς γλ τ δι 

τάραοο χοτοττ (9 τόδιβλι ραυχο τσ Δικα 

-έξαλιν. λλξ-αα τ-έϑτοι τλχο ράσο Ὁ χὶς Οἵ, .55 

ϑα ττέξα τὸ τξα .99 Δλδαα - πόλι το ἀν. 

τῶοπτέῷ ὀνπο -τλιῖα πιο πὸ τε των ται 

δωλπ τέϑαν. ποτ ὀνα δι Δ το δι. π 

ϑλαα τ τόδικλαπ τό κοτε τόϑυν αϑδὶ παΞΟ τ 

διοδιτῶπ Διπταλ τς αὶ τὸν ποτ πλολ9 πα. πὸ 

5 Ὅλο, ἢ χρῖατό δι ὀιλτῦα τόπο ἂς το 

ιο τῷ γϑοδν ὄπα τπόσοπ οἷς Ως. οτλο ἂς, «ας 

ραϑὸ τς οὐὐὐὐν τί. τῦξο - τέξανς τ συ ϑιοο 

τόνος τα. τόδιοτξο τπῖξοο - οἴλι τά οἵ9 -Ὡ 

Οἷς τόλδλι» πῖξοο - διᾶν π τέχναι τ᾿ διπέσα 

οι. οτις. 

ΡΘΑΙΜ 86. 1, 15, 168. 

ἰδ. δος τόδιι..  ῖτεπ πόδι δι, ὸνς. τόδιϑαχπ τ ὁνϑο 1.9 

Φ Δάξασα πο 3» εὐ τις -σαλασΣ. 

να οοΐ π οὐδ. τόσ δυτί Αὐτὰ ϑραξος 

πόλι. ποῖδιτο ,9Ὁ ,ϑοπτ - Δοσαοα ξανῖ 

58 

ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 1Ω. 28ὃ---1 4. 5. 

Ὧν ἘΞ ἀδιαλοιί τέθαξαιπ σακλδν (πὴ Ξποςς το 

ο πιῶϑϑ τες οδο τέλπο ροολαλ πιπο δὶ ᾽αξασα 

Ἴο 

τό ἃ 



ς 6 

9 

δο Α ΡΑΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [Ζεοματίαῃ 9. οτττῖς 

παι δαὰ παρα :ς αὐὖὐϑ ἀἄπαοο : τό ἴς: 

. πω 'ὥσαςο ἰϑοτο -τόλοθοπ αλνϑα τς. αν ἴασ 

«ον κ.- ξα 59 δι κὐπ πλλε ὠλλοϑ - πὸῖξτο τττί 

5 εἴωθα πλῷ τα λα διαξθα - οἷς 

-αὐοοῖαα δι ϑὸιπς πος αὐτὸν τἴλα 

δι.53  τόϑδιπ! τόπο τόδιτοτέσ οἰλαπλὶ τσ α 

τςοδι τέξτ τόλλο τὰ Ἰααῶὶ τόϑοπο ἡ πέιἵ 

ἢ δια τόλ «ὐδιαλπ τόπο - οἴςθι πντπ «πὐλαλϑ 

ὯΦ δαᾶῦϑο - δὶ «δοοαδιὸν τὸλ παν. «ὐδιαλα 

πο. χλῖϑ (95 -ὐχλο Ξᾶὸο ἴα. τόλ Διπτος 

πότ ΟΞ τῷ σῖο. τέξυ τοὸν αἰ -τιν5 

"διαὶ ἘτιτΝ οδο « οδαοσα Δλιτοο οϑὰ 

ΚΑ ΡΕΒ δαλα ὀν ραϑπ' οἴτοπα δὸς οὁπανο.α 

σατο θὰ τ ραθωςς πϑ ἴδις ἐπρο τ ἌΕ οδοο 

τὰ - χασὶ πῖξο Ἰϑοτο - τ. αν ἴθ παρ 

τ διήασν αὶ νδῖτό νϑπ τς αὐῦος αολ ἡ αξας. 

δαὰ οὐϑ. « οἵσοτο τύσαια - οἴςϑοι πο. 2 

.« ατἴοπ πὶ τόξο στοὰ τς αν ἴθ Ὅπαο τόδιτασν 

«ν. ἴτό τ διτέίοωτέ καὶ ναῦν τές τόλοὸ 

52 

ΖΕΘΗΠΑΚΙΑΗ 9. ο--Π5. 

ππολ τὰν  ὠπόἴλι ἐ-ϑ « ποτιὸν τ ποῖα 

λτ τ - πλχοῖ. δεῖ οτἴἱδτί .«αοὦτ το δνῖ9 

1 (ρα. πο 
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[τοϑ ἃ 

Εχοάια 10. 1---11. 10] ΘΥΒΙΑΌ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. ΕΥΤῚ 

“αυτλ χ το τόλ ϑοα. τόδιλδι - οἴςϑο 

τότασθα τ ραϑα. τπέδιλδι «ὐδιϑαασ -Ξ τ πο λα 

Φ ΔΟΟΟΣΝ ς (5 Δλαὰῷ Δλιπτω. ,,7.56 Δαλὶ το 

αλι -ἴϑοτα. οἵτοσέλα σατο... αὐἴὸ ττῖοα 

Ξ- ϑοτός. αδδιϊξοτ (- ταις αλλ πῖξαὶ αν αλα 

ζ τὸ ΒΤΕ 

[. τού ἃ 

τῷ δαξας. διε. . αοὰτ τέξυο αροαξεσ . αδϑιτοδιο 

εοαθὰ ἃ Δόδιδι ὀντό ϑατέπ τέλει - σατο τλ Ἰξοτα 

ϑ΄ατα τι ἀπ ππὶλ τϑΞιπ -Ὡ παλιὸ 9 ι- ἀν τ 8... 95 

τῳ δοαλτο οὐδ απ τόλο (ξανὰ ς αλιπό. αὐτὰ 

τί δὼὰλ σα τ . αὐ πῖξὰ ναλοῦπ πῶ τὸ 

τδιέοπ τέξοπο. τς «λι τϊξαλ αλον τόξο ον πὸ 

ΠΕ ΜΡ τϑς: πο. αὐτῶν τὶ τόξο σοὺ - δὰ 

Δδαδιωτέ το σὰ διό. αν οὐ ἀξοτα --- οτδι 

ϑϑ τ τέδιε γϑαρδὶ οοροὸν τόλ οπλ ἐπὴπ πὺς: 

τώχαξο οὐ Ἰξοσέα - δια ξοὸν νὰ ,τανδιὸπ τόξα 9 

5 δτλ τόξυυδιι τλ οσα τ τ ὀιτξοτε διοτ. 

δι τι τα τέο πὰς - τόχαξα τόξο Ἰξητο 

ἜΝαΞΟ δα τλσο δι (πὸ -οἴἷτ δοὺς ανῖϑ 

ας τέλα χὰ. αδδν Ἰδα. πὸ ττλ τὸ . αολ 

οἵαξοαλθ . οὐ δθο -τλ  αὐατός αολ βροϑο 

τόδυττο αἴξ (Ξ τῦτό λασα - τέλοσοπς οταυπτέϑ 

πρκασλο ϑοῦππ τέξηα ϑροα τ κλτόξη. - δὲ.» .55 

αδυστα τό ῦς59 Ὄπαο τόλοοὶλ ποῦ τόῖϊξο -ϑονα 

πα τόπο πᾶν δι οἴ σοῦ τὥύσαξοθα -- ς αοὴλ 
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ἐο 

[ΠῚ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Εχοάιι5 10. 1--- 11. τὸ 

τένοῦ δοτ πῖξοο : τέιξηασὶ οἶδα.» »τοὰϑ5 δαοο 

ὐαλα - «οὖν τόξα. λα τόλιῖςν δι τξοοῖπαὶ 

τς πο βρῶ τόξοοϊππ τένοῖο πόρος πότος ο -λλ 

σαλόνι - οἴςϑοα απ λα δι τὸ αὐτο 

-λ ττῶλ το  - οἴςϑοι ὐ-:πανὸδι λαὰ ἂν : 

τὸνϑ ἰϑ θα πῶ τέξϑοπ ςΞ530 -ὗαα ναῶῦπαο τος 

ὡ τόν τέσ «αὔτ λα τς πα πο τόλοὺς το 

: τ π ὠξπῶῶς δλαὰ Δία - τέλῖπ διυϊδιοοττα 

ι :ὧὧῦν αϑὸιστπ λα :τέλιτέπ τε 5. δαλὰ 

λωᾶϑο -τλ τῷ ροῖ. παὶλ αϑὸισιτ τλ - τπὶϑ 

γὸνστόα - οοἴωποπ πέντ τὐλαλῷ τσ τιν τέξως:. 

δλιλοτ Ἰξοσπ. οἴκοτέλα σατο ἴασις ανὰ 

. ο΄ ααβπο -- φϑθὸς αλλ τῖξο ἀπαο 

.« αὐλτ τῖξΞο διαὶ αδιο ποπα παν. γδιλλο 

πα (9 τόσαξο θὰ τ τόδιατο . ποῦ απὸ ἴποοο 

δοο τι ὅςο τ-σῖῷο διὰ δμὰ Ξ τ σι 

τατξο τς σιολ 'ὥΞιοσα τ τόπο ϑνοδι τόξο. :Φ »οαἵ 

λαῷ πο ςϑῦο Ἰδιὸν τ τό -λο -τπραξα τέξα 9 

λα. αὐἴοπ ταπὶ τῖπο σοο τ οἴστοπ τάν τί 

Δασο τκαξαλ τῖξο Ἰϑοτο - διτοτ κμκπλ λα. 

τρρῖῳϑοι παῖ δι κὶῷο ρα - πέυπαχὶ ΠΝ 

ττασὶ τὺ σας ΔΕΈΣΥ - κΟΝΝ, χ 

“απ λα δι πλοῖνο πσσνο πλπο ποσθα 

ι (ρα. τώῷϑοπηπ 

6 

το 

{. τος Ὁ 

[. το ἃ 

[. το Ὁ 

{{το4 8 

το. Ὁ 



. τοι ἃ 

[τοι Ὁ 

ἔ. 1ἸοΣ 8 

20 

Εχοάυβ 10. 1---11. 10] ΘΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. ΠΥ 

διαῶχπ τόῷο - αὐϑδισπ τόϑοϊδὸο λα δαλιέ.ο 

.« αὖ Ἔα, Δ Δλαῖτπεα - ππὰ ἐιῷτό . ο 

νὰ ἀκδὴ « ος»διϑα υμδϑ . αὐξοδια - πνιῖσ Διο. 

το -ξο - οἴω τές τ λαᾶθῷπ τὸν δαλα 

« οςοδιςη- τ΄ λα αΞπὸὸῷὸυ τλ . οὔττῦα. ςΞ5» 

τέϑοπ. τνῖτ δὲ σον τα τ - Ἄθθ:α: 

οὕξοόα τς αὐτὰ Ὅπου (5 ϑϑ ,αἴτο " «τοὶ 

τόπο ἃ τ. ,διπο πὸ τ οῶλς αντοπ ναππα. 

Σ « οεητηὶ τε Ἐπὶ .« αναλοις τάσιν λα. τ πόλοοδι 

Ἰαξωυ δια -- οἷς διπϑπ οπδιπ ὀντί ξς τ 

« οὖΔ ἱξοα.. αὐἴὸ διὰ; οἵκσοτέλο τέχαξαὶ 

«. Ολόῦ ει9ὦ "»Υ .95) - « αλολτί τόϊξαλ αναὶλο αλιπί 

ξοοο αξοαλας. χα. »σῶῶ Ἰϑοτο τ οδλυτα οδο 

. δι ας. τλιτπος τπέδαϑο μλὰλο ἀν. - λεντόϑ 

τῷ τι πῖον τοπλατὸ τὰ οοο δοτε - οτοῦν κα. 

τῷ :-- οαϑτὸΞς τὸ. το .« οὔϑΔ ἀξπο 

τόδιχαθπ τῶν τς αὐλπ το λαῦλος. αδδο Ἰδαοπ 

.« ον. πλτ πὸ τὸ ᾿ς αοὐτπαο πέλοδιο 

ααϑιο τ ρυαϑ ᾿ς ον τέποπ πῖξαλ αναλϑοο 

τῖῷο Ἰῶτο -ς αὐτῶν αᾶτ ἀπαο (Ξὸ ς οτδι 

βαθὺ οἷἵττον τόνῖ δι ἀπ δαχο ἰέσαςὰ 

- τα α που. δαΐλνο οἴςϑοι αὶ Διο τς ϑιο 

Ὁ τόσες τι διασυπ το - πέλται πα λαλὰ 

ι (ρά. ἀϑδιωτέα 
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[5 ΕἾ. Α ΡΑΙΕΒΘΤΙΝΙΑΝ [Εχοάιι5 10. :---11. τὸ 

οἷς ΠΡ ΔΕΣῚ πλὰλ ποτα τ θαϑς τόϊξοπ «ὐδιι9 

τ ποδὶ .3τν ἀπῶπταλ Ὄσπτέα : τοδὶ εἐϑτνλ 

»ῶ-.-ι στ αἃλουτ - τύπος.» ,ἃ-Δ 91 τό. καλ.» 

ἅπλ πλυ οἴνο Ὁ γϑδιὸν αλλ τόπο τὰ ταν Ὑπό 

πάλι τῶ ὀνλας οταξπτ πᾶσαν Ὁ εοἴπο 9 

ο... αὐς5 το. τόξα 

51 

ἩχΧΌΟΡῦΘ. 10. 1-- 11 τὸ. 

.«-οὐς5 τόδιια οῦτσεπ τόδιιδις. τόδιϑασπ τέδι..  ἶτς 

«δι τιν, ὁν-οδιτέα 5 15 τι ὄν σις "ϑᾶλυχ.. 

ριι τα τι» Ἂ ποτε τ οὗτος ϑᾶαϑπ 

ἀξοτέο -- τόιδιαλοτέ πέλαϑτ (πὴ πος τόϊο ὦ .5..60 

ποῦ τς αὐτὸ δὰ δας. Ἰῶοσπ τύσαξολ τι 

.« οδιτό (απ τιοπποι πος οὐσλα τσὶ ὄχ ΔΝ 

- οὐμωπτές, οὐδιὸπ αὐταλ -αλο ,τύδι λα 

διππιπ τό δαλ τς αδθπς οὐλπλας. ἀϑυλθπ 

.« ανόοπὸια - οτῶο ὄυππαν τ μλσο γδιτεα. ποῖος 

διαλς οἵτια τύσατο διὸ ττῖξοη οὐο τστεπ 

τλτό τοῖς τοιτό οπλοῦ τ το οἴτοπα.ς ανἴϑ 

Ὁ ΑΞ, διαςα δι τέξε διό δὼλ ,διξοτό πα τυ ϊαοσ 

ὀνι πέϑ ιν λ΄. πὸ -ἰὖὦἂὖΝγςνςο, αὐλοσ λυ Ὥλα. 

τόπο το τύχα τῶ τ τ λαλ τινα δι 

τω. α - ανὸν δα δ βἈῷ οσοο τέδιαςσ, 

“τόν ὠξονδιν Δασδοὸν τόλο - τόν τέσ καὶ ἔπ 

ΘΟ 65 ο 

ἔν ο9 ἃ 

. τοο ἃ 

320 {. τοοὸ "Ὁ 



[. 9784 

Γο7Ὁ 

[. οϑα 

[98 " 

20 

7οεὶ 8. 9---21] ΒΘΥΕΙΑΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. δῖ 

50 

ΤΟΙ 9: 0--21. 

τόλτο δλίσα. (9. τόδις τε ϊο 

οαἴνι το αὐτο - πόατο ῷ ολσο οὐτλτί 

πῖπν . οὔλας αὔρας αἀϑοῖα: - πιΞαυς 

αχλὰ διτ τπόστ δαι Ἰαξοτ. χυχ πος πὶ πραασο τΝ 

“ασλαδιτό αν ωπ ολο δαλ πιλι το .« αδλαλ οδιτέαο 

πέτο . οἴνκ δι ὦ αδδιοῖξαν τόξο Ἰϑὸν εϑηδια 

᾿βὸν τόν εοδπ διπαὶ δασαπ τόλὰλς αἀθαοα 

πὰ ΕΥΕΣ ΝΣ τιν .« οτλαλ « οατοὸσχ 

διλεοδιτέπ ΔᾺΔ ἀσόπα αλας. - τάϑλνο τέλρϑον ΔΔᾺᾺ 

λασαλ τ τὐδῆιτον τόνϑαν ἀκθσὰ τύδιϊοος τὸ 

τ πόωππ τόλμας ἀϑον το ὡς οτηδιχι: δινιοπ 

,ὥξοοῖ".. τξλαλο -ς αδασ τόθ τίσχϑυν. 

τὶν οἷ. Θὸ κι ας (5 πῖξοα -: « οςτοςωΣ 

πῖτοο -τπλῖπο τπότορασ ς ἀνόμα απ λα Δὸν 

- Δι πὶ πῖτο Δροθα τ λῶο δος δᾶ». 

ἀτππς αλοηλπ πο οὐ τόσας οἵαδια 

᾿ τόχπο πλχοῖ. τοδια. - υπαοπ τότανν - αὐϑ 

τόξα: ἴα πᾶν τὸς οἵαξιη. τόδ ττδοῦ 

πιϑλως παΐὶς πόδα τα πόντον  αολοα. οοο 

τ απο τῶξο.ς παὰς πποσ τλ λαλο 
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-᾿ὸ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Εχοάπ5 8. 22 0---9. 35 

τέξοον.. -αλα λαοὶ τόπο οἵ τ τ τῖξα9 

πλι λαὸ τππὶϑ ιοτό δυλθῦ τόισιξὴῖῶη ᾿ς 1 

. ὦ Ὄσχλπ πλῷ παρὶϑ - διαωσ. τόϊχισεθπ 

ἼΝκα, τ τόπτϑ εϑττ διοςο - λικιοο. ,.Χ5 οοὐςοπ 

. οἷ ἴτας οἵσοτέλο σατο τὶο. αὐῖϑ : 

ΣΑΣ »τῶθα τστο ποτ πῖξο οπο διλλωτί 

λοις οὐ. τόλα τόλτο τῖξο διαὰ. οτό αδςα 

τῷ δλ ἴλατο πτῦστο πο τόπὶϑ εϑτέο τπλτεπ 

σα κτλ ἵξοτέο -- - οαἷδιαὸιπ «. αϑοροὸι τ οπα α 

στέῖξο δια πωτό δαχο. τόδπτο τὸ θαθπ τας 

. οὐ. -όλα - πῖλϑοο ττὶῷ ἐϑτία . αν. λοο 

ΞΡ δια τόλιῖσ ὸ τόιϑοππ οπὸπ πᾶν. 

ῳ τόὰϑο ιἰξὸ « οιλυπν τλ οσα πὰπτ τ ἀπ᾿ 

ταϑοσο νας ἰδ, τόυϊνοο Ὁ νοδ τόννοο πόδια 

»ὰ τόλ τ δθαλο τάλουο τ έν ἵν διασο πόδια 

.«. αὐὖῷ πα .9 τύχαι θα - δος ἮΝ τέξιολ 

ασα -τπόῖΞο διαὰ ,οποτί ΛΕΥΙ τδιλ.π 55 -ὡϑ τὶ 

δι ϑοῦ δ τὰλ παν. πο τπὶῷ ἐϑιο τέ λο 

τόστῷ εϑια 5 πέλει .«. αὐἷὸ ᾿-όῷουυο -: πέσλτσί 

ς- ΠΟ τα «αὐτὶ ΧΌΟ Διλοοσ Ὁ οοτο - -λοο 

- Δι πὶ λα. τάλας αν ῖοπ τσὶ γχοδιττο 

-ὥχαξοπ τποτόῷ τόῖῷο Δλλτοπ τόξλ τ 

20 

[. 95 ἃ 

[050 

{, οὔ ἃ 

06 Ὁ 



ἔ 030 

ἔν 948 

Γι 94 

Εχοάιι5 8. 22 Ὁ---9. 35] ΟὙΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. ΠΕΥῚ 

ναι Ἐν ὦπα τ λ σ τλαλϑ (διαλ δῶλπ αἀπόνα 

τι πυδισδια τόδιαταῷ ὑλοσαλα ὑὸν τόξα ποτ 

λον ϑς Ὅὐποῦπ ὀιτλιλδν, πα λίπθλο - πάν τί 

δι. ο΄ τῷ - πάλ τ «λαοὶ παὰσ τζϑδιια 

πο πῦ -- οὐδὲ Ἰναῖδι τλπ λοι ,σοδιθο 

τόπο δ πτϑ ἐϑτό τκτο πόδια, τόπο ἴλσυΞη 

έξοα.. ςΞοὸ εοἷςΞι.5 δια τῶλ «διατὶ τόπο 

γιό, οἰ οπα τς πταὰὶ τέξο τὸς δι. Ἰϑδιτεπ 

. οὐὐδαλ τ τότ σιξαθ πι τξυ δαλο ὍΕῚΒΞ τοϑ 

πλο τῖστῷ οδδισπ δαὶ το τόσιο ἐν 

α διαξα. τόπτῷ ἐϑτό ναὶς. λαθὸν τ τέδιιαλ δας. 

« ατἰἴοτ νοσπα (9 ττϑοι «οδιλΞο - δῶππ ὥθα 2 

»ξοπτ τόλπ τὸ - πόδι παλ θα αν σὰα 

οἴνλϑα λα α)ΞὩντ' τόϊΞπ «ὐδιλτλ τὐδιπ υ9 

Ἰλίσρ δαχο σαξαλ το ἰῶτα - πῖσ.ιϑ 

οἴφθον τόν τέ δαὶ δὸς τύπῖθ ἐϑτί τύσδια πέιτοασὶ 

-ξως λαλ λιὸ -ῶτυνϑ λιὸ σι.» Δ: 

σατο Απϑο τρῦςθοσ, τάν τ δι «ἰχιϑιϑη 

τπὶῷ ἰϑο τάλο θῶ τῖξοα τπάιξοασλ κποτί 

τ ροῦς πλϊ αλαὰ δι. πλοῦ τέϊα διασσα 

τ᾿ τέξολυςο τῖοθα τόδ τότ ἰϑι διαςθα 

.λαδϑ «διαὶ διαςο τόλπ τόπο τόπολ Ὁ τύπὶϑ 

δάσο τραξὸ ταὶς τόρτοπ πῶ. ε55 οἷς πισπί 

ποτσ τῷ Δλαὰ -- οἷς τ τὐλαᾶῷϑ τότ ιϑτί 
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-ο Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [Εχοάιι5 8. 22 ---9. 35 

πο τόδλ- πῖξο παρὸ τ τέλῖν δὶ ππο τόδὰ 

. οὐλαλ δαστα -ἰῶπ τόϑα 9 τν ῖσπὶ δου! 

τ λιιτοο τ ,159π τ. τιν.5 θα ἡ του τ τος « ας τὰν.5 

ΞΘ δὼ» τλπτι «αὐἷὸό τξῦρο πολ ϑοτ κι Ξ 

αὶ »,χοδιϊο -ποὰ οπ λιτοτ μῷπ τον ὰλ59 

σατο τόξο Ἰξοτέο - τάλοθολ δὰ. τὰλος αὐτὸς 

. αὐὐπιτό αξος ον αβπὸ - τοσόπς οἴςοτέλα 

παρ πισταὶ τσαὔο τος τοῖπο. οδιτόπ δον 

αλ δὲ “αὶ τσσο : οἷς »οόππι. Ὅπασας. ἂν ἴα 

- 

τ.1τ...59 διὸ τέσχυϑ δι πὰ - οἴοϑι -λῖστ το 

πο λαϑο τάχα, τόιοαπὶσ. ριδιὶ γάλος, 

τάνοδιπ πόλον ἀποὺ - οἴω πὶ «λαλϑ 

πάιξοασὶ τόσα τὐδι. τὐπο τς ανὐἴὸ Ὅπαο ὄἀξῦθα 

τάλο -πόιτνσϑο πάχλιλστος τόιοαπὶν μλσ, οσσθα 

Διππλὶ σα πα. αϑθασσ αἷα. πόιτῖυ οὐοο 

τόν τλαῦϑο τσ ἴν πόυλασ ἽΝ, οὐ - τόλλραν, 

ξοσ. τέλὰ -- ΘΟ  ἘΞΟῚ αὶ τόϊξο ,σθὰ πρῖςϑον 

πὸ ττπὸ -πἄσασαλ πὸ τοῖα τε λο 

Ἰαυοδια παρ Ὃσλοδιο πόθ ςοῖο - τύχα ξαὶ 

λα τ-ππξοσ πολ -ἰῷὸ τί τ τς. ᾿ αὰ 

πόλι οπσᾶπ τόλϑι ἘΝ ᾿ς ποῦ τοὺς αναλορα κδοαο 

5 τὴν τ αϑῦνν Ἴτα δινανο λα ἸΝχϑ 

1 ΤΠΘσε ἵννοὸ νογάβ πᾶν ἃ {64 βίο Κα {Πγουρὴ ποιὰ, Ὀὰΐ ᾿ὑ 15. ποῖ 

σογΐαϊη ἴΠδὶ {Ππὸν ἀγα ἴο Ὀ6 Ἅε]εθιθα. 

Φ «. αστὸ βθϑῖηὴβ ἴο Ὀ6 ἀτορρϑὰ Ποῖο. 
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[80Ὁ 

[. ροἃ 

[900 

ἔν ο1 8 

Εχοάυϑ 8. 22 Ὁ---ὁ. 390] ΟΥΒΙΑΌΟ ΓΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. { 

Ὁ ὦ πρατ αϑν ἀδιθο. οὐατπαο τόοτοξοπ 

-ἰξὰ ὠαῦὰ πἰαῶπταῷ Δι ματα. πόδι δι 

.« αὐἷΈ ἱξοα ττέῖξο (Δ ἱξοπ το. τλε 

. αλωλτ' πῖξολ αοαλος αδλ λα τ 

τἰς αδμδια. απωῖτὸ τλ τ αοῦλ πόλι - πϑπξαϑ 

ἀξοτο -- το διαὶ »αλοτ δεν τα-- οὡς κλπ 

διαδ λα ἴθλρῖθὴ θῶ τ τ τόσα 

ὡς ανοθ (᾿ τέξια .3θὸπ  λιπάνα - πέωλιτ πεῖ 

οῶ. πᾶν. τὸῶλ τ-ἴλτο τλτηο ΞΘο νοσϑος εϑὸ 

δῦ -τῖξτὶ ὠαλπ πόλον δα. τλτος αὐτὰ 

πϑλὸ - πιο διαὶ λα .« ατἷϑ Ὄπαο (3 »σαϑῦ 

Ξπιϑτ αὐἴπο -τπἄσχαῷο τῶι τ Ὁ ἃ τι» 

ϑατό ἴδ τόλο - τλτῶῦ τὰς αὐτὸ 5 ἐξα 

τέλϑι ᾿. πιῶ ϑοτ ᾿-ῶλς αὐ σοὺ πο τάλ 

- τύσχαξτολ τόιϊ-" ἱΞϑοτοα - τόλοολ ἰλαοπ τέξε λα 

τῖξο ἰξοτό. πλοῦ τ οὐ Ἰαταρδιας αν ἴα δια Δαν. 

λιν « τα πῶλος αὐλοσ ο δὰ - πέτλτί 

παλ πτός ὀνό πα πὸ πόλι τιλοο Ἰναδιπ ὄπ, 

π ΣΤῊ ολο 1.59 ποτ τόιξοπ τὐποττ' το 

«πόοταδιθο ττσανθο τ ξνϑο πόδια σου 9 

χοτ τόσο ττππολ ς διαξο -τόδιιξοσέϑο 

αι σποτοϑοα πόματι αθὸ δυτέίοοτέπ τέο τὰν ρα ττε 

τ οι δλιιω τ (αλθπ ταν τὰν μπτ διατο. τέλα 

πο πῦον τσὶ αλοδιτ τ ὥοῶὸ τπν 

θο 

[Ὁ οο 

30 

32 

[Ὁ] 

Ι 



ῳ 

[ΟῚ ι᾿ 9: 

ΔῈ Α ΡΑΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [Εχοάυς 8. 22 Β--9. 35 

ολα τ ποτέο οὐ. παλτό θοαὶ πόδια αλνλα 

ὡ τόδιαπῖ μποῦν, οτος οτατηῖδὰ τότ μαϑοπνϑοπ 

τ -τπ]ὸν παϑοὰλ τὶν. οὐ ὄαλ τὰ 

τόδιολλας τὸ λαωπὸν οιοτ τόλπ διό τές, - όδιαιπὶ 

- τ απξισὸν ϑαττ τλ55 πόσα - τόδιξλ, πϑ»- 

τόδιχιπλ πσς τὸ “τόδιαλλ Ὧν ας τότηλτέτπ ἰδ, ταν τέξασ. 

ὡπέϑλο χισὶ οἷς τόν ἼΝ, τέλ - δαυπ διπθν. διτί 

« πὰ πυνοῦλ πον οὐ ἘΝ πλτέπ τ τσ τόξας. 

"ἢ τῶςας -« τΆ λιναλ -τπδιχ.ο σπὺτσ 

ας αν λιχπαὶ οοτό παρ τὸλ --ς οσϑν δις δι 

ΕἾ 86, 87 ἴα πηϊϑβϑίηρ. 

49 

ΕΧΟΌυΒ 8. 22 ἢ--9. 35. 

ὐχαπ οοἷῷο τό οὐ τσ «οπὸδισ.. οὕ. 

ἽΙΞ οϑὰ λο δος ατῖθι ὥοα, τόσα - τόν τί 

πο πθκὸ -τέλῖπ δὲ τύδι'. πο τα. ἴαξοα 

ναὐναλ λα -ξλι -ϑῷν διὸ - Ἐ τσ 

απ πλαλλο :ναπαοπς οὐπδιαλος αὐῖοπ 

πτόξλαπ τὔπϑπτ (- τόν ῖπ διαυδιν το αι ροῖςϑοι 

αδιτό -ἰππα . οἷτησέλα τύσαξαὶ « ατὖτὸό τέτοῦ 

-.ὰ τα Ἰπτο - τ. αλλ αοαὶ 

ΟΣ οπί πότοι ἷν, τδιαϑιέωξο τροπαὶ τς λα, 

«. οςὐδιαϑιου ΟΣ τΝΙ «ὐπὸ - . αὐτό πολ το 

59 
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Κοπι. 12. 16 ---18.5] ΒΥΕΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. ἘΤῚ 

Ἐν ΞῊῚ τ 39 - τὰν δ οταξοδι τόλο -ς ἴἰαωδ 9 

πο τ τπῦδιτο τλττι το . δπορας τόδιτ τέσ 

τναπΞσχοὸν τῖξοὶ αὐλῶν τς αοὰλ ποδὶ τπνδοπ τὶ το 

ΚῸ ὠξχλ μλα στο Δα κα τόδιασῖο - τόδιπ. 

πκα τ Δι οσῖϑα τέξαλ. δρῦς οδο τ ϊτπ τὔλπν 

«.- οὐὔὐᾶνΐνΞ ροὕξηνχ ολσθα τδιαοονν 

48 

ΝΟΜΑΝΒ 1. 1τ6ῦ---18. -"-. 

αξαΐ διαλπ τέξοοςτ πέιχιξαν τέϑασ πολ 

τῷ αὐτοῖν πὶ τόλλνο αϑανλς οὐδ τάλ 16 Ὁ 

δοσῦ τὰ ολα τὰ οὐτόν ς οὐδ τόλ χιτέλα 17 

ιο τόλπ ς τὸ τ τόσ λα Ὅπαο αν θοῦ τ τ 

-Δ ΠΟΤῈΣ Ὧώ οὐτῦ τάχ δαὶ δι. « Αλνλο τὸ 

εν. ἀϑ τὰλι τιϑσπος ἀδυϑοῖνὰ ὌΞΩ. οανεοδι 

τον. πῶστο τόξαον ἐσ τὰ ϑῦδὰ τ πΝ οὐλ διό 

το λίοτ τέξει Δλν5 Δ. τὸῷὮὸ - τ τοῦτ 20 

ι5 πβο. τὸν τὰ τόπο - «οὐδ. ττοσν τό πους ἘΝ Ο 

τλ τ-παασῖ δος τόσα δι ἰῶπσ οἵαξαν, τ αχ5 21 

δι τέξλϑ ὀνύ πόλι - τέσ Ξὸ τ οδαη πὶ τοδὶ 

[. 85 ἃ οἴδιαξολπ τόδισλ ααὰ χῶν Δλαὰ - τόσχισλ Ἂοδι. ».ῳ 18.1 

-ἀ- τέδιλλας. τὶ δὼλ - τόποι στο ,ω γεὐδὶ 

Ὁ». Φϑ'οῦ τόσωι Ξ ,τὸὺς αὐτο Ὁ τέτλτ (Ξὸ . τί 

.π λαοὶ πιπέου (πὸ ς οἷ τπσο πα οδιδι 5 

ι (οα. τάλχα 

5ὃ 



[τ Α ΡΑΙΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [15αἴδῖι 42. ς---τὸ 

. αὐλϑὺὰὶ ππ τὰ τλ -οδυθοῖ 3. ναποτέϑ 

. αἂϑ ὑλᾶστ τν πότ δὼλ -ὡς οὐτξαυαςς. οδὲ  ντ 

αὐλιοδιο τοῖϑιπ οἷ πς »ϑῦαοπ -Απχο ααλὶλ.ϑ 

πϊοσωθο - αλοδιτ ταξοτόλ τλλ -Ὀπλπ ναϑαονθ 

. - -πλπον,αδιί πα .Ὁ δια πο 

ας τόλσανϑο νὸν. , δαὺσ πότ Ἰϑαωσο τὰ 

, τὐξυπο τϑιοόὸ οὐ ὁωϊτο τόδιαῷο  ἧ τασ 

ἀρῖξποο οὐδ (9 « ατἷό οἷ « (Ὁ τδιαυΐωλ .-- ,διοττα 

τ »Ξ.-- τ -- πα. τσ τσ »δῖβλν τ τ΄ 

οτέτανλ οὔ τ τό ὦ τ - λα μδιρν 

47 

ΙΘΒΑΙΑΗ 42. κ5--ο. 

τῶ τέσ (Ξὸ νδυλδι, τέο 

πϑποπς πο πόλι τῖξο ἰξοτό ἘΝ ρπλο Ὁ 

τέλ τλ οὖ τοῖχπ πο τς ας ἀπο πόυξοας. 

«αν πὶ τόλοηολ εἰς ϑθαχο ὥϑοα ΌΣ Ἐ  Ἂς Δλασλα 

πωλι τῖξπο τσ τῷ μλλοῦξοπ λολ οοῖα 

δια τΑποτέϑ δ ὄντα τ Θπ "χξ-: ὁϊτο 

τι οδῖπα σεϑῖασν »ποδοπὶ Αϑ: διε. ἀνχδ: 

παξοσ μδοοπ ς οτανλαν, οοδιθδιη καλετοπ ἰασωὶ 

πόσαπ δὰ το ρὄμθλπ αλολ τόν Ἰοοοτ ει ϑϑόνα 

-πλκ -ὸἰῷῪ οὐ τῶ -: πλπβα οϑοῦυπ ολολ : 

'ὥϑιω. τῶ δαλ (διναπι δα τ γσασ οτ αἰ 105 

5: 1 5 ὃ 

Ιο [.8:Ὁ 

[.83α 

[. 823 



[. 818 

[. 81: Ὁ 

700 16. :---17. 16] ΞΥΆΙΑ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. [.8} 

Ὁ γξαθτο δὰ τα τστς αὐὐς τ ννν τ ρλτοθ 

λα. τς τὸ τ διαθίωπ τέκοι δα αν. τόλο 

τόξου :τῦντθο οὐ ,τὸς τὸ τ σαρξαθ χασ τόστ δὰ 

Ὅλατα τέλ ,δι. ὀιππις τσ ὦπα τ νδον τα επη ἴς5 

ἀξπθα - αποροὰ ἡ διππαν διτόω ,δι. διαξλα - ὑἤθοσθα 

σαλο διτό νὰ οἷ τ ἀπϑαν κοτό λϑασλο αν ἀν 

οἴνο νδι, τξοῖο - γΞαν. 

[. δὃο πηίϑϑίηρ. 

ΑΞοπὸν ,σαξοπαοο. τ τόξο διαλ ,διαν το μλτυδια 

«οἴπλα - τόξο Ὥπαο τό ἰσλλ .« οαὐϑ , τω. τ νας, 

πῶλος πόδι τὰ πέιλταθ πὶ πέωχ, -- απο ἴολ τό χοῖϑη 

πὶ -Δδιπ τόν ϑιέδιὶ τό δα στ τέ υἱατέϑῷ 

νῷ το το -τπλοῦ τ οὐ πιτο (- τότ 

τόξα νϑ (ἢ πῦτ ππέλ Δ Ξοδι πέλο τποδοπ 

« τῷ οὐ γΞὸ τνγλινο κὐϊλαΣ στ ᾶπὺἣΐΝ στὸν. 

τόδιασθαθ πὸ ον ς οὐαπλπ ,πὸτόλ διοδδιτέπ 

ααα τοαλαᾶν κααλς οςοδ, ξναϊὸν τόν, πὸ ΔΔΝΔ 

"δὼ διχο διτό τὰ δος γρσ .π γλὰν Ὁ ρχιυ τπόλδν 

Δαν ς αοὴλ ὀιυλαιχτ πόσο : πλξαλ λλξαθο να 

δι το πο τπδοῖ τὸ τς ΤΝ γουδιτί 

δι λτοὶ « οὐὐδιπς, τύσαξοὸι λα τ στοὰ 

πα Ὁ -Οαξεῖσαι. δι δα. ν᾿ τέσσ. ττέτο 

τλππν τω στ αὐτοῖν π πυνϊοτ τόλτηξο »7 

πὸ 

ο 
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σι 

[565] Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [1900 10. τ--17. τό 

Ξὦ λλΞο ἴδ. ολαινα αϑιϑὶ θοὸς οδιαϊι να 

Ξ  αλ ΕΓ ΕΟ ιν σοσσ τοι τλαλ 

ὀιῖαθ, τόϑι τ ϊσῦ πὰ τ ῶσλο τόϊϑπτο εΞὸ - πο» 

αοδις αὐτῶ. τότ ἀκπ τξλ τόξο πιὸ 

« αὐδιαδιδιῖτ. --ς αδιο Ὅπαο χ Ὅσα, τόλ 

«οὐαλπ τλατό νοις αλοὶτ τόξο τύξοῖ. .« αὐδλωπο 

.« αὐ Δλλϑον ἸΑτὰ «αὐὐν ς ἀσχοπὸπ τόπο τόν τ 

«. 3 πα. .αὐιτπα «53. τότ τό “ τ 1Ξ 

σαῦθς αλ αϑοχιδν,, τὸ πόδι ῷ - τόλναλο τδιλ τῷ 

ὡς πταῦς αὶ παϑθ πόστεπ του . αλολι πῖξοπ 

πῖτπ πα, αἀναξασὸ τὰς τ΄ πναλο 

« 1... Ἐοι λα. 5.) τττεσ εὐλα . αλολιί 

“ῶῷ . αλιρδπς αλὸν. ὀιπισοπ τέυϊοτός αὐλιδια 

« οδιτ δινδπ λα βἷσ μαωΐαον ρρσαλεόλ . ατλοδια 

σοοσπο 

46 

ἸΟΒ 16. 1ΞῚ 7. τό, 

Ξοοτ ἰὸς πόδ, τπόντο 

λα ὑοῦ νῷ ὄντοιν, - ἔξ ϑοῦτ πῶς (9 

δου τό πότον τὰ το τς αδλαλὺς οδιτό μαχαοπ ραλϑαϑλλτο 

διττ' τπ εὐ δὶπ Ξιουῶη ἐπ τ τ πέροῖπ πέλλεαλ λοι 

15 

δια αὐτό --ς αὐδαλ λιτὰ. τσ οοπ - ἸΞαν το 

«αὐλε ἰαχϑ νος 35 τλπ λα τόξεροσο. αλσχϑϑ 

Ὁ 

[. 8 Ὁ 

[.9 ἃ 

το» 



Γι 760 

[.77Ὁ 

ει. 10. 12---11. 28] ΘΥΚΝΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. ΕΕῚ 

τῖλϑο .ἡἁ Δὸν, τω «δαϑ τσπα τε «οὐ αλ το τ 

γλλδια τόχισλο τότ κλϑυῦ τόν Δλαλθ ἈΞ 5 

“οἷον τέξωνς δλόνο - ροαε θη Ἰλνημὰ: «λίαβξα. 

αλαδιων -λαπξποδια Δλαςλὸι πλὸ - τὰκ ολ 

. οἵαπν δια τς αὐπὶ τύδιαδι τόλπς αατοῖλλὶ 

αν να δισποδ τῖξοα τρῶλοϊαο ροολτόλς, αναλοδιο 

“ΝΞ πα. -λο 1 α--- παςοα Ὁ “ ἰρεσονεδε 

τοῦς οπαποδια. - αὐἴαα δΔδιὸν τόλ τόν ἱτο 

οὐ τλτῦα - πῖξο. αὐ ϑοπ τόδιαν, τόν ἐπί 

Ὕ ἀπέ δε τον ἀππὰ ς ἀπ πα τ π αἰΞηῖδι 

τόλη ας αοοποτό δος διτλ μοδς οἵαλιοδιο 

. αὐὐυπλὶ μοοδνς αολδα :ς αν παρ δον 

ὀντό πλο : τόδιιπατο «τὸν. ὄντ τὸ -- μσατο αλλξαθσος. οσαπ 

.Ξϑοαδιαδνα Ὁ Ὄτέθ ὀντ πο ὑνϑὴπ δι πὸ Ὁ το τατέ λιτί 

« αδΝ διρον ἀπ κὼ Ὁ πέιθαλοτί δι μοδις 

πο ξυπ πνιῖσ Δι. ΤορΝ « οὐὔυτῦδοα δ. 

παν. ,Ξ9ὰ-. ἜΣ το οοῶλ δὸωπ « αδϑι ϑτλ 

«. αἰαξυσὸιν ασσ.. τὸ τα τπλῖς δι 

τε οὶ χα 5.) τπστπ οδοο τ .πτα.α.9. . οὐλα. 

20 .- αλοαλεί πξὶ « αΞ.»διπ Ὁ « απϑν ὃιπ «. τα. 

Ὡϑ. τς αραθῦπὸι τῶλο «πδιοίοατ Δλαλος. ἀαλλοσὸιπ 

τῷ αδαϑι Ὄπας (599 δα τπὰλντῦ « οὐδαλ τι 

τ Θοα. . αὐὔὐὐΐ᾿λ 

84 

ιὃ 

[Ὁ] ω 



6 

ΙοΟ 

13 

-ὰ Ὁ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Ὁ 6ὰἰ. 10. 12--11. 28 

τέξϑοπ. τϑπτο. δὰ πῶὶτ τσλαλο τ ρσξοαῖ 

.« δαὶ ππλα τόξο δαλο τς πα τόϊδισλ, οὐδὲ, διτπ 

δωδιαπ δος - λιϑοῦπ πο 5 'Ξωλιό ας οἷ ϑιέλα 

. οαὐδιπιλος οὐδ δικλ πο τὸ τόν τί 

οι τὐδιθὶς οαοδιξανο λαλλο . οὐλάσξολο δ 

. οαδλαϑ πότ. αδυνὰκπ τιον αλαϑλ 

τάξοπο. « αὐ ππλκτ λο τ τέϑιϑὶ τῖξοπ νοπϑαν. 

τόσα ολοῦ νοπασος οὐαὶ οὐρα « τοσι 

.« ανόδιωδι, αὐὸπ ὦ πα Γαδ πα α-5 

πο τόν π᾿ οδιοῖϊοδα, αλανδα ταν 

" οῦως. οδιοῖοδιπ τ ετοὸδ τσ οἷπις ς οδιτέπ 

ἢ τον πὶ δος αὐὐπα ς αδοῖο 

ὡς οοοϊδιθ (Ξῦ « αὐτῶν ἴλας οοῶὰ Δόνπ « αλδιοηοτελ 

« οδιτέπ τόν ὑπ δ ,κ0 δυτέ ταϑπα ϑὸ τόπνοπ ἡ Ὑπό 

ττοισί .- τόλ δι «. οδιατὸνπ δὰ οἷς 

πλπ τρῶῦδι Ξῷ « οδιαπ ας ὦ (559. να οἷς 

- το π τόν ὦ πόλι μοστ τόν τὰ μὰν ἄν 

«οὔν ς οδιαὶοδιπ ἐτοδλ ας, οδιόπ ,17 τάν τί 

"ἢ ττπασπ πο τὸ -οἴχιτοπα οοἴἷαλπ αὐτπί 

πα γ ὑτϑ τιν τσ τσ τὰ 55 τ δις. 

“ὩΣ Ἱ 055 ΕΟ ΜῈΕ τὐτό τῖτοπ ας τὸς Δα 

Δ ω π΄ ττόδισι ἀϑοαλυλ τῷ το τπδι στ 

ττεπ οδο Ὅπασθς. αολαλ . ἀν αϑσὸν ἡ ἀϑασ 

“αλο δια καν πῖξὶ Ξοοδπς στοὰ. ἊΣ παϑ τ 

552 
ωϑ 

[. 75Ὁ 

[.γ6κ 



. γϑὺ 

Ι)6υῖ. 10. 12---11. 28] ΘΥΕΚΙΑΓΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. «3 

« τοῦτα σ .-Ὡ τὰν. . οαλαϑ -9» τς ἤτοι 

. αὐλπο «. ατοὸι τλπ -- ααπὰ διαισο, οἵαννοὸν 

πόιλτέπ . οὐ ας αϑολτό ἡ τόξον παν. 

τ σέλοποα τόλαινα τάϑὶ τέλει - τόν ῖξοπ . οτοῖξηα 

ππλα παρα, Ξῶν τόλο οὐἶπ «ὐξοδὶξο τλ οοπ 

πιανδλ πσῦα Ὁ τόδξοῖσέλοα πέξοόλο πταιδλ τπένιπ 

πα δδς απυδο τ-τέσχασπλο τξελ τλ δΔὸνυπ 

τὰ τρί τλ ῖθ. οὐνο τὰ οἴσαν, 

δλνο ραϑπὸ «διαλα οοαἰλοὸι τὰ δΔαν»πὸν Ἐπ 

- ϑυμ αςθα κοτε ἷν οὐ - πάξαδι «ξασ, 

ξαοπ δοῦ πόδιν ππχτοα τύδι οἱ πὶ τοαντς πο 

-ρῖωὰ γὴ λει αδιλ ἰχϑὺ ανϑασχϑ ἜΧΟΙΣ 

έβδολ τα «οὐτ τό ΐΞο ιν πϑὸ ,1 απ 

ἀλρόνα ΕΣ πῖξὸὶ πωυδα πῶ αὶ πξθασπ 

τ πῶξοα. ας οὐλαλ αυπα ναπασαϑα "ἄοσςα «οὐνπλ. 

οϑ- πάλ οὶ. ααὰῷ τλπος τῶν; οἷδλδια 

α τοδιοῖ οῖο ὑλτλτ τό ξοπ «ὐδιαπττο ἀξ τόλα 

σϑανα ναδιτα ττάξοὶϊ τάλ ἱπτο τόδιτῖσ τόποτο 

οἷςϑοΣ τέλι . αὐτὸ ΥΩ πο ἐς 5 ππνοπ οδο 

τρῦωθο πλλ ππὶν ττρο -τνῖπ «λαλλο 

τόν Ξοῷ αοἷὶ ΠΟ .« οςὐδιαοαολα, αςοδυϑαλ το 

Ὁ αοπὶ πα ὡς οαιοα δι πρασαο τέξυπ 

τέξυαιλ τάξοπς. - τπεῖξο . οὐδ πϑατὸ. αδὐϊανὶ 

1 (04. σπδνο τ 5 

Ξο 
"2.5: 

[Ὁ] 



τ: Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Ὀ6αϊ. 10. 12---11. 28 

ονυδιῖξο οὐτὸ τπάνοῖ «ϑοτί ολαϑς, ΠΤ « ατοδὶι τάλ 

τοστν οὐ ,1Χ, πξοο τρστῦσχτ ΘΟας πῖτὶ 

πρϑ, Θαοο τόδιαλ 5 τριϑαρσ σας πος αὐλϑ 

« οτολασξιαὶ - οϑδιδιστῦ οὐ τόσο ποπ « οααιοῖος 

.« οκὐδι' τόλα μοῖξιο δοσῦ τ αλυ ΟἿ σατο ροτόχροϑ τές 

Ἂ-Σ- μαλτέϑο τ ρσιέυχ ἌΧ Ἂς--- ρουρέν τὰ 

ϑσω δι τ δυσὶ -λ ξχυδιῦ «οι. - μαδπέςπ οδο 

δυσί πάυλιοτο πὶ τάλτί 

45 

ΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ 10. 12-- 11. 28. 

: Ντ σὲ οὗτοι τ διῖῶπ τόθασ ς τ το 

τῖξτο διὰ (ο οὐὐναςς οἵτπο τόσαξοπ κοπαθ 

τδιποαῖνο το λαδιωτέο τέρα τό διαλ κλο - ὄυν. τέ 

τέραξλιπ καιλὸὶ ἐΞὴ πος τό το πόδιν οἱ τύδιϑασ9 

ΕΞ Ὁ, ΡΩΝ πο ᾿Ξ λιτον απὸ ον Ἐ 

«αὐ - καλπ πξο τὸ δΔαυπὸπ τέλτέ 

πῖτλ ὡαλοδια - οὖν ταρδιπα τπδιίατε μτηλαϑ 

τος «λα ϑθο - 8: “αὐλοὶ εΞ Ἄϑὴ 

Αἴ ΦῚ οδαα »Αοῖςο ταὐτό τιον ν"νοπᾶϑϑ ὑλυλόνπα 

« οοὐἴδιθ τὸ « ον τν ταθα πὰ Θεοδ πιο 

1 (οα. «. οοδὲ 

Ῥς, 77. 20 

Ῥ5: ΠῚ 

ΤΠ δαΐ, 10. 
12 

15 

20 

71Ὁ 



[ὅο Ὁ 

[. 70 

20 

ἔ. γο Ὁ 

Κοηι. 12. 6--ι6 8] ΘΥΕΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. Θ 

πῶπολ παλιν ᾿ αολ ϑαωτ Ὡς ἀϑδολτ τόξο 

ετ ἤ ὦ -χισλο τὰ πὶ « αολ ἰλϑαϑοα 

.ραῦχο πῖαπο τὸ τουϊπτό ελποδα τ: πα 

.- αὐ πῖλοο πέσ το τὰ τόξα ἐπ τόδιῖα το 

π δι ὅτασα τόν ἴὰ τόπο λᾶσι πάν. ὅλα» 

.« αλαλιέδια -- αλαδὰ δυλὶσπ τϑτ ,λ1.. τόδιολοο 

ἴω. αϑιολι τόῖξοπ κξισ , αὐλπχδιας αν ἀπξιροδια 

προαξοδνς ἀαξας. ππὸιπ τόξοϑ 

νυ ΞαΞα « οἴδιδιο τ αλλ (λαοῦ διοῶσ τέλο 

. αλλ το οὐ ποτα πῶ δὲ Διο, τ 

λον (λυ διατσ. τόλο το τπλ πανὶ. δαλα 

44 

ΚΟΜΑΝΒ 12. 6--Ι6 ἃ. 

ταξοοῦ διαὶ τέξοος τ τ... 9 τϑασ πὶ 

ττνν «Ὁ ασϑιτπ ,.1 ϑοδιτο ποτές ,1 δυτε 

τέξαλασ. λϑαὺλ αἱ -.Δοτί -ὰ ϑοοδιτέπ ,χ ΟΤο 

πἰτύδιαχιτα τ γάτα χτοπς πο τόλροτ - τόδιαιξα τος 

Το λον -- τόλολατϑ ,1 ολτπ « τοῦ οί 

« τοῦ -αϑλϑχ οτος. τοῦ τάξη ιλλδιϑ ἀιρλλ το 

πο : οἸπέας. -λι δια.» Ὁ Δαλα τθ πΟδιπο ,1 

πότ τ πόδια δοτ πόδια τ μαθπ πόδι 

τ πο τραλξαυῖ σα σατο τ λαλα ἀπος ἀλλα 

: τόδιαϑ. καθ Δ πα αξῦπατο οὐ τλολος ααϑλο 

Ο 

Ιο 



9 

ΤΙ 

δ Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [106] 2. 21--27 

“τόπου τὰ αχυαδιτό πόντος οὐλαλο τ οτηλ 

τλδιτοπ οὐ 99 τ- οτξῶς. εϑαδῖγ « ατιοδιτο 

τς οαολ πόσο (9 χὶ μῶν τέο τό τως αοὶ 

.«. αναξυσοα τῷ δοῦν α « οςδιαποο . απο 

προ το τόσο οοπσρο Δ σα τρδαχος οἵαξοπέο 5 

τ. τὸτϑπ ρὐπο πλλο παλτό πὸ τς 

. αὐϑαθτδιὸν αϑα τοὺς δὐξαικοδιας. ἀπ οποδιπ Διπὶ 

τῷ ἴα» «αὐτό πο τόλ ,Ξῦπαο ιΞῦῶο οὐ τόσα 

“οὶ διλο τπξϑΞο οὖ πῶσ το τάλ ,1ὃδι:5 Θα 

το τπόλα δωπιοτο δικὸι ποτα τ π κα 

τῖπο τότ τ οπο ἃς οδι τὐτπλος αδϑ 

πτόπτ ὰ5 Ὁ τς το δαλο χοὶ ΟῚ -ολπί 

ἴϑοτό . τὸς πα τῶν ὍΘ ΟῚ Οἵα οὐ ἐξα πϑο. τττο 

-Διῆροπ τάχοπος αδὸρ οἴδσς πο πολ πῖΞ 

ροῦν πκαξο τστέο τ λιπσαλ ὠλατο τοῦτό, αϑλοππὶ 

« οτοιὸδι. ποολιϑα τ πέωπὶας. οτλαλ 

-.53ν δια. ὥϑους: πριλδι , τπυτο 

ττα »ϑἵσα ,αῦῶοα γπχπρο τό τ ἀπ διτ 

[. 68 ἃ 

[. 68 Ὁ 

»ποῦχ το Δλξος. πῖχτξοπ «ον Διωδιτ τ πϑλντ Γύρα 

τόδυδια ταν αὶ τ γσααθ γι τ -Δυσπ - πϑπξοπ 

δι αἀάϑο οπ.» ἘΞ ΘΟ ΞΟ - « οτὐλι» αὥο» 

ΞΡ ΕΣ 40 γ 

20 



{66} 

ἔ. 67 Ὁ 20 

Ιβαϊδῃ 42. 16}---43. 14] ΘὙΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. πττ 

πλο - «διοτοτ 9 « αλιπέ.α αϑς πλο λ αἰδωτέπ 

πυδοῦῖ ς οὐαὶς ,δτέα -- αὐραπαανς ἀν αξεχοπ 

οσοαξοπ απο πότος δὶς. Διωδιτέα - σὐδιξαωπ 

πο δαδ οἷδι τλο -ς οὐδ. αλινςς οοὰλ 

Οῖλο οπσα ϑοτ τ ἀταχθνς αλοδιτ πόλος των 

οἵα ὥαῖν. υλὸν πϑλπ οπαῦ τέτολιτ τόπο Ἰϑοτί 

τον διχθὶ λαυπὸ τὰ - λιτου τί ᾿ΣἍ Δα Ξεςς τ 

Ὁ διδοτό (λὺππ ὃ. ὀιτοα δι. διοῖο 

τυ τοσο - ἐὐδν τρν ἽΝ πνξοϑ τὴς . τα 

Δ πα Ἰασιν νι τὰ δι ς αν τλ 

δι πτπ - Αδυποοδι τῶλ τόδιι ϑοῖτα - για. ἡ νὸν 

δὼ ὀιαθπ προ Διῖΐρα τόσ τόχπο τόρολτό τοι πὸ 

λτ δι ταοα οἴςξοα σαϑ λα διϑιονα 

διλλτοῦιε τό - ἴακτῦ παρ διππν δια τὰ τάϑηα. .59 

δι γυὰῦ δΔδὸιια τ δ διπωτό ,τ τσ ϑοτί 

« αὖδο ᾿αδιασῖπ πὶ δε τ αλῖσπο - ΝΣ 

τέλοσϑο Θ᾿ τότε δοτό τὰ υχ5.- δλαυπὸν τέλα 

Ὁ ἁδ τ τόσ τιν θὰ - τοι αὶ τ δι.Ξ τουτί 

-πάλαὸν τόλ τέξοοῖπλο τ δοτό πόλαθ Δ ἀξ πέτα 

«αϑ τλοο ἐΞὴ νδιυθα -- τισι οὐ τόν ὑπό (τὸ ὑπέλϑ ,δι. τό 

ἿΝ ,διλλπιχονο -- ξασὰ κοδι. οἷος ολα λαὸ πάλ ττπ 

διωο διαθιτέα τσ, δωππν ὦ ποδ δλιαν α τ ασδι» δύλλας, 

πῖον πτέα διαθο να 5 ὡς ταιτῦς ἀὐααν αὶ ἢ ΤαΣ το 
) 4“ὃ 

43. 

[Ὁ 

ῳ 

-: 
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[Ὁ] [ΟῚ 

24 

{ἘΞ} Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [15αἴδῃ 42. 16)»---43. 14 

τόξα. ,.χ{ «ον τὰλς οὐδαλ ,π π ϑπ «ἃ δωτ ,α 

τ ὭΝαΘ πο τόν αοὸ πλοῦ αι τς Δοαυπτία 

οϑπί οἾΞιί ϑῷο πρὸ σὸς γ) λαλ ᾿μισὥυϑ τ ἘΝ 

ἌφΔΟλ λᾷα 

42 

ΙΘΔΑΙΔῊ 42. 160}---49. 14. 

τόνδυλδι τύδιυϑασ δ. ὃν τδιϑοαῖ πὸ ε τόξο 

«οὐδ αϑᾷιτὸιν τς αν ἘῈ τόνον ..95 τέξοοςτ 

ΔῸΣ Οςν τα λα τόδιςὉ -- οδισωσθα ς δος ατλ 

.« αὐοῦὺςς οαδιτί πάνδυρον οἴϑοσέν οδο - αν 

Ὡς ἀϑαδιπ ἀϑοπιτ τόταστῦα ἀλϑασ τόσ το :ςαλο αὶ τε 

οἵϑοχ ΓΙῸΣ τλ ασῖο τ πέπσς πόλι Ἰαῖξο εσοὸ 

οἵαν. δια - αὐοοῖπ οπο ὑφ Ἰαλξο 99 « οατὶς. 

᾿ς αὐντλο πλο βὰϑν γνῶ. οδιισσων - πότον τόσ ναππν. 

τπολτ πῖξοο τὰς οδιαξαν τόλο ρλυδιοιςς ἀδοποτίο 

«οὐ. του -: «αλδι. ποσὶ τάς πόσο 

νῷ πο τόλο τόσο δασοοα. - -οδιναπχδὰ 

τό δισαϑο ἴδιτό λαλϑ τπάιέοδιθ τπόκϑ Ἰλαα τιθδουα 

απραν. διτόα. τς ατηδι, οἴξδ τής τὰ δαλ τσ» -Ὡ 

λα - -έβϑαννα. πςϑϑοχ -Ξὠο πέος πλοα τὰλ 

λα δυωπος αὐδαιπις τὸ ὥϑας, ἀξοτέπ ἐπὴ τττΩ» 

να θοῦ. ον τὸ ποδὶ π τὶ τ΄ άξασχα 

οή τπόλτ τλ τ οὐδι. μὺϑπ αλλ δίνω το 

47 

20 

ἔ.ὅ5 4 

{.6εὺ 
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[- 64Ὁ 

5 

20 

Κόοηῃ. 12. 1--- Ὁ} ΞΘΥΕΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. Ω.Ξ 

«λοι τ» ΞΝ πὰ Ὁ το ἂν νῷ «αν τέ 9 

πῖξερο πϊασος αολ χτ ποτ τί Ἰξητέο 

πῷς λτ « ἀκ αποδια - οδαϊλιδιο Ὁ τάραχ Ξα 

Ὁ τα κμκ5 οσραωδ τας. τ δὶ ᾿Ξ τόσ ὄωλο 

«οὖν δαυμας αλλτο Θαπὶ, τόαθς, γ3ὴπ « ποηλα 

-Ξευ.:ἜΟὄ ιαᾶπ οἵ τόσο το τῷ δολπ οὐστελ 

Φαρυόδια τό ἴοι τύξα. Δι ἰοαταρὰπ τόξο - πυ ο 

α-ϑῖν δίπθλ «διαῖοι διιτέδια. - «δια. ὦ 

2) (2 0 1330.». 

41 

ΚΟΜΑΝΘ 1Ω. τ---. 

αὐ ξηοῦ διαὶ τέξοοςπ τόνδλδι τάὥϑασ πολ 

»αϑασδις τότ΄, απὸ, οἷ πῦστ .κ5 

τό» τλυς αδὐὶδλαϑ -. αΞοολαυδὶπ α΄ ἢ πολτπ 

“τόρ λα τποο « αὐδιρλλο, τόσλτλ ἴον .- τέσποα 

δα τέλι : τέξει: σοὶ οϑπξο « οὐδ τέλο 

το βοπϑ. οεοδπ -ς ἀαδδισαχ ςοδιοπολθ μαϑοπο 

τι οσο πιλτ τόξο πολιαὶ «αϑᾶτιος, Θοτο ας 

τοῦ παλιν τπννο τὰ το το τ πλουσο 

τω. τάλπ . ααῷο διτπ .55 λαὸλ τνρλ ϑουδιτέπ 

τα π τ πχωδοπ τὰ λοὺπ τόξο (τ Ἴδιατο «πχ.νδὲ Ξο 

τλια --πλτ κτλ -Αλοπ φεθτ ον δαλλ μιοδιξη 

πόθ κὸ ΔΝ αΘ πρλϑῖ Υ ἘΝ πήξλοῦ τ αν Ξο ΟΣ 

1 ἰ5. Ποῖα ᾿Ἰηβοσίθα ὃν ἃ ᾿ἰαίθυ μπᾶ. 

40 

Ι0 

[Ὁ] 



«5 Α ΡΑΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [106] 2. 12---20 

19 ξιθ το α τὰ τ ροδι αι Ξὸ τέλα οοστὸν Ξ ὑψαῦ πριν 

τ οῦδιαξο δῶ ροτόο αλδοοτο ὑοῦ Ὁ οστέω στο 

Οδοτός εϑτό -έλαλα ἣν δὼ παλιὰ τλ ΔΤ 

40 

ἸΟΕΙ, 2. 12---20. 

δια, (Ὁ τάξας τόδ δι τόδιϑασπ τόδιϑοῦνα 

τ.Ξ 5 

12. νδιαὰ ἀϑαδι . αλολπί πὰ τοῦτ απ ϑοτα ΞῈ 

- τύχϑοοὔο τίν αὔξϑο πέϑϑοςϑα δ .- ατϑΞὸὴ «αλαϑϑ 

13 ὄαλ αὔϑοδα τς ἀλὺτὸ στόλος αααϑοὶ ἀνονϑο  ό34 

ὑπ οὐ να ἐπ Ἵπ λισπαλ ᾿ς αλλπ πὶ 

τὰ ἀν πὶ Ὁ πδισ..Ὁ δι τδια - να σα οἵ ΝΟ ΟἿ τὸ 

τῷ εοὐδι9 τὸδια πο τὸ τὸν, τὸ ...π. 

ις τῶταῷ αὐὖὸό ὡς αὐτὸ ππαλ λαλωα ἰϑἴασα 

ι6ό ἀχλα - τόδιαωτ οὐὐἴαττα τέξοος αὐτὸ τς αος5 

παν, δοτ ασλλὸ  πδισνα αὐποὸ πέλαο 

τόδιλλο ταδὶ (Ὁ τόδ βραθ τ πένθ μβλαλπ 8 

1] ς αλπ τόμ ϑστοσ αϑὰὶς πὸ ΟΝ δὰ το Γ65Ὁ 

φανς οἴατονα -τῖξολ μσταστοπ αλοο πέτα 

τ ποανλ υλδιαδντ. Δὸιὸν τέλα ϑνί Δι αἴ 

. οἵαξυ. τόλπ Διατὶ -τπλτῦ. αὐλοὺς οἴποπ 

18 τό τϑΞ τι πο « οτὐεα δι πε π᾿ ΤΠ ὑπ ττντ τ} (τι 0 τ 
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{6 

ἔ,.ὅ2α τὸ 

{612} 

1 Οοτ. 6. 2 Ὁ---Ἰο] ΘΟΥΕΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. π,39 

πόααπ διὰ τὰ ααοτ. π΄.δι9 ΔΙΌ. ΩΝ ΤΣ «αλοῖ. 

τότ. δὶ ον αὔτ Ὄπαο τ άτανΝ τὺ ποαλαΣ 

πὰ ἀλάχω. τόΐτιο τύσϑυσο -τότπασ  ἀπόῦμα 

.ἰο ὥς τῖξηο --ς ας ας . αὐϑξλ. πξλ λα 

- πολ τοδιῖ χ Ξ 5,00 »οοσ Ὁ ὐλοπ πιᾶτό ὭτΔΟΩ 

ἄξοαυ οαῦ ΟΟἿΤ τ νθαὶ Ξῦ τόπϑας. ς οϑο ολαυνα 

οὐ ,,σὐλΞποπ τος .α - τόπολ ἴώσα ῇ τόῖϑπ 

399 

1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ 6. 20Ρ---ἸΟ. 

οδυταο διαὶ τέξιοςτ τάλυλδι τάϑασ σοὶ 

πα. οπσ το -Διπ ας πλοοῖκο οπὸ τές 

το μϑτό δὼλ παλιλο τόπο τλ απ - ἀλιλξοπ 

-λπ ετὐυϑοδιστο πὶ πα ,κη- τλπτ - πάλοοδι 

"»ατΣιίξα.-:. δ τάξας τοῖν τρρπξα οὶ γυλτί λα. 

τροςαλθ κ αὐτϑαο τα Θοτέ Ὁ παλιι 

τ ποαλϑο ,.π τὰ τπέστοαλϑ τ ασαβξοα τς πος 

ΟὟ διαιοσθ -αὐλαθο τ ρας Ὁ ΕΟ ΣῚ 

τοἴπέως, σα δαλπ τίποτ Ὁ ἸΌΛΑΟΣ ο»ὐΟἴ Ὁ ἀξακοοτιο 

πέσοποπ τόλυϑ Ὁ πολτπ τὐλιν9 ττόλτο τλτα5 

4Δ53..5.:9 - Δαλιϑα ,1 -»αξΞσ δι - πλξιωπὺπο πάλι 

ϑεθ᾽ ΌΝ Χο ματα Οὐ ἘΞ ΒΓ ΕΕΎΥΥ 

0 οὐσία οι χρτο υ ΟΡ ,ΔαΣ σα οοἶδλαϑ -λλ 
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6 

τῷ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [196] 1. 14-.2. 11 

πτωα τπντπ τιοαᾶτη ατυσσ - δια ,πΞοπτί 

τῳ ρςϑ τόϑταῷ αὐτο ττότασσοπ «πδιοοτό. δὰλ τί 

οδα δα - ατιλδθο τ σπδοπ τέϊαλνϑ αὐἴδτα 

ποῖοο ττόιξοπ ταξῦα. τόλϑοπ διππὶ τόν ὑπό οἴ ταν χ 

πλλλπ τα. - πλοῖα πο πλπον τα. οὐ 

τέ ταὶς ας Δ τόξα τόδιτο Ἅ ᾿ τάχ χι σο 

ὡαλας :ΦΘ πος -λ αὐ ττοππ - λαῦνα »Ἀνθο διωο 

το -οἴπὸ ὅπλ τόϑῷοπ. ὐοοδι. τόλ εὐἴδι9 εϑθα 

ποι το οοἴδιϑπ τα τπόλα λιπ ἴα 'αξῦπα.οπ 

Ὅπασυ τλ στ τξῷπ πάρ τὶῖρ τῷ “Ὁ τό διιϑοαὶσ, 

ὡς αὐτοῦ χι ὑλροοῦ »ποϊαολπ τόξο - ναῦε 

-.α 53... ὍΠ πω. τόλ ταν ϑ «ϑιοδιστπα... 

οὺτλο καστοα ὑκσο τς οὐ ξοο τ τόδιλοοαοσ 

τόνταὶν ποῦ δι -«διαλιτπ τλο σα : « αλνοςοῖ. 

πλλπ τπτοῦπ τόδιιϑοωὶσ πὶ τόλο ᾿ς τῳ πα ,τέ: 

πξϑτοαλ πὸινδιτῶπ λασα γνῶ δια κ τὰ “τόσο 

οὔτ δαλο -πλλαο. ααυδιχ. ναὐ τί Ὅπαο εΞ5» 

ὔὐϑαυς τ 5 τ τόάπιοσ πα.» ὑχοσας οτ.» 

δος ἀραω. ϑῖο μον οἵπν. ὍΣ τῳ οδναςοῖ» 

« οαὐλἴτο τλο - διισέ. «νϊοπέῷ τοτ οτόο τί οἵας. 

πὸ - ραν τὰλ αυτό τ υπό χοτέος οσαιλυσας, 

» .-. οαλο. τῷ αδικυς οὐὐττνϑος οὐ λον οἵα. 

πειϊασ δος απ τόδοπσολο τς ατΞὶχ, τέλο 

4 

[. ύο ἃ 

Γ ο Ὁ 

Γ6τα 



ΤΕ} 1. τ4---2. 11] ΘΥΕΙΑΟ ΤΤΕΟΤΙΟΝΑΚΕΥ. .39 

οδλϑ οϑξπσυδιξο τ «οὗν π τπόιχϑδιαπὶ τὸς Ξηαϑυδιϑα 

.-ν λιπτπὶ -τόαχ οαῶ.  ΞΞΣΉ ᾧ τ 

απ πλτλ τ. αὐϑχὸδι στ πα σῷ ττν 

398 

ΤΟΕΙ, 1. 14---Ὡ. 11. 

8 δασ, τ τέξπος τ τέδι ταῦ τύδιϑας τέδι. οὐτές 

τ .:5 

πξοο ασιλὰ - τδιαωτ οὐἰλιτο τέξνος αὐτο 

τῷ αϑοδτέπ «πόνιαὶ τόν τέπ «ὐἴα Ξαν. .« οτλαλ 

Γ 598 ΤΟΎ Δ Ὁ δυπέϑ. πῖΞ διαὶ δος τα 

το ἐλτθρς - ξπ πα. οἷο πτοπ λιππὶ - τόξα 

«ας Δλαϑασὶπ - ,διπώ. τόδιαοσ -- τδιασοσ 

.« αλολτί τόιξοπ «ὐὸνιϑ εϑοὰ -τὐλαλκλιέ ααυδιν τ 

ΔΌΤΕ πδιλνς. » “λο - τ διποπα τόξεη ...9 

τόδιτοιξο πνν διττο τό ῖςοτί αν Ἴδιοοτεί - οςὐδιαῖτοτί 

ἰξ τόδϑ ὡς οο..5 ας τ τό -πιασο τα ο 

»ϑοὐόιοοττο -- τάν 155 οὶ τος τλπ τ ϊοδὶπ τό ιϊα τ 

μον διπθὸ τωρ τότ το ντ αδο τόδις ποτόν πέδαι ἢ 

πόδι ϑοῖσχα τόϑηϑοπ «ὐδιαιτ. τόϊαΣ διτό. τασιπ 

τισι τπ τὐἴὰν ϑοττα τέταλπ τόν Δα διαὶχ 

1 Ρατὶ οἵ στ. 4, 5 ἀτορρϑὰ οννίηρ ἴο ἴπ6 ἱγαηϑίαου. ΟΥ̓ βουῖθα Βανίῃρ 

Ῥοσιη ΠῸΠῚ παρακλήσεως ἴῃ {. 5 ἰηϑίοαα οἵ ἤοτη (Π6 βαῖὴθ ψογὰ ἴῃ τ. 4. 
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15. 

τ: Α ΡΑΓΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [λοηι. 14. 14--15. ὁ 

Ὁ αρΩ 595 μὲ Ἰυρὰὶ τόλαλ. τ Διπϑὶ τν τς τὸ πιο Ξοι 

»τῷ ὃν πλαλ. τὰ τλ “Ὁ τε Ξὰ. 5.59 «ῶξῦ ὀϊντ δαὶ πως 

-Δ τ απδοπ δι κραχϑο δι Ξοπ πο ΕΘ ΞΥ 

ϑατ τὰ ΔΝ δ τάϑπν δὶ Ξ ὄν ξῖν »οὐὸν . Οτ 

τς πλιτ -- ἰἀποα Δλαΐιπ τόςωλτέπ οἰς «ὐὐνλαῖν τ - 

ἿΝ εῷῦ τ:-τπέσπαοσ τοι .π τ τπόοπα αλυτο 

παλιλ οὐ τὰν πλστλ χιτυχπ εὐλο θα 

τ τόξλισπ άπϑαν. ἴδιθς οτό τόθ - τέχυναλο 

-- ἃ Δ λλὸ χ᾽ οὐδ τόλτορ - οδιοοἵ 

Ν πάλαλ - πλιέπ νόπϑας. τόσ ,οδὶι πόλλ Ξ5 

τόλοοδι .α Ἰδιθπ λαοῦ τόσο τπλ οσο γι πόλι κατ ἐπ 

Δ πόλου νον Δδιλι ,ποδι κπ τόλπ τὸ ΞΔ - δὰ 

"τ Δοδι- Μ᾽ ὙΥλι ,π τοῷαο -όλο - ξον ,διτχ δι 

Ὄπαο ἀτσος δὰ ξαυτο Ἂν τκεὸν ,»1 διτ' -- γυϑὸν Ξ5 

ὉΓΩΣΝ τε Ξ τέ στον οστ -λὰ 5 τϑανν Ὁ τοὶ τό τ: 

πα αυδιτο οὐ Δλαΐῖος τό Ἀλοδιτο ,π οπαῦ τ .πϑ 

5» πλπ τ τῷ δαὶ -αὐξ ὦ τόλπ Διὶ 

τὐσόαλ αι» ΜΟῚ ττί οϑτυ οὐοο πόλλ αὐϑντο 

ἋΣ νὰ τόλα - πόιχιτὸν « οςὸδιτ α5 ΟΝ ἈΕῚ 

“τα πολ αΥ, ,.Ὼ» ι.. 9 χυϑτό λα δὰ οἴας. : 

ἴσας, «αὐτοῖν τόδ τόσ το Ἰνπὰο ᾿ πέαλ τύδιπλς 

αλϑ ὋΣ Ὁπρολξοπς οὐοπρν (Ξορδιδπ ὑν 5 -λι 

οὐὐϑαρσοπ Δδιππσὶ ἰπιδιαδιτπ τ τόξο δαὰ Ὁ ἷνς. 

1 (σα. «Ξαυσαθο τι 

5.1, 41 6 

[. 57 Ὁ 

[. 580 



Γ. 56 ἃ 

Ἐ 560 Ὁ 

5 

Ι (οτ. 10. τ--4 ΟΥΕΙΑΓΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΕΎΥ. 
Βοπι. 14. 14. 15. Ἵ : Ὶ ἜΣΩ 

αἴἷθο τὰῖξὶ οὐχ τόξα. τοδὶ Ὁ ταῖανδι διτ (9) 

αὐ απδιτο - τοδὶ λα στὸ τόν τ Ὁ αϑδια - τιν χ. 9 

λισπὶ πόῖξοπ τὐξσλ ,π5 οἴ τό - ξασ πἰτηαϊδιτόπ 

« οπτοδιο -- τόν ὑπ « αϑ9 ολοο αϑδια : πϑας ἐϑυϑθ ῦξοπ 

ΕΞ ς .-αος5 ΠΣ Ἐς οὐλο « αΞυ 9ὃϑι.α 

ολιτοοπ τόστο «οδια. οτα τ Ξυαὶ διτεπ 

96 

Ι (ΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒ 10. 1-- 4. 

δα πότ οὐόδινῖα ο δαλς πόδι, τότ 

. διηθῦιέν πότ τ οἷδε πάλπς οςοδὶπ τέϑς τί 

πταῷ τς οὐαὶ οὐ τόν. διαωδις οταλαϑ 

στόν Ξαϑὸ τλις59 ανϑλς τί σα Ξαθ τς οτηλαλ αὔξοι. 

ὡς οοδαλ αἰλιτ ποτ πόδλαλιτ τοὸς τς οτλαλ 

τῷ οὐδ τος ἘΝ οδιστό πέυοῦπ τό διχ Ξῦ «ὐὸὶ. 

πο οὐ ,7), τῶυασ τω. τ διοοπ τόνοῦσ τόλυ 

ΩΣ 90 

37 

ΝΟΜΑΝΒ 14. 14---15. 6. 

ουξοοῖ διαλ τόξποτοπ τέξϑασ σοὶ 

ωδῶ..ς πότ τότ οὐ ὄτοο τόν .».π.. 

: ΩαΞΟΈΝ, ἘΞ ᾿Ξ τοὶ οὐ δὼλ Ὄασλιαπ - τέσ 

αι δὼ τῶλ - πιο το ατοπ -Ξπχωδιξηπ Οἵα -λ- 

ι (ρα. «ξὰ ττ.90 592 

40 
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τὸ 

δι Α ΡΑΓΕΒΤΙΝΙΑΝ Τίτας 2. αα-ττῖς 
[βαϊδῃ 12. 1--6 

94 

ΤΙΤυ5 Ὡ. 11--- ἰδ. 

ὠτέπδωλι ,9. Ἵγέςωτο οσλδο αλλ ὁλλλ τόπο 

: τέτλιπ σὐδιαπανν τὰς, δίπέιαν διτε οοοδιπέξκιν, διολ 

᾿ ἄἤαϑοπ δίπαλ τς δὶ τπόιπὶ τέσ δλαῦλος τόθ 

πλῷ λιαπλὶ :τξλλ τσ τοδιππαδιθα τόν σοῦ 

- τόξα λοι. ΟΤοα.5 τυ πλππι πβξλϑο - ὭΩΞΟ ς 

τέσλιεπ ςοδιαπσ δια τοτόλανΐνλο τέξν πξοωλ ϑθϑυ 

στο τ-τλαχο οαῶ. το . πτΞιῷ : τάξι 

"(Ὁ λα ἜΕΞῸΣ οτξατζϑ ττ στο - . πόιλολ 

τῶ τ στ πασασ Δδαὰϑ ραῦξα πρλσῆα λλπτατο 

οτλὸι ϑοΥ το. 

95 

ΙΒΑΙΔΛΗ 12. τ--ὄ. 

Ξαο τοϊοδι- πτόλιν .Ξ τόξον σπαολ τόπο 

: πὰ Ὧν τῦτί υξϑϑο τόξα. κοι. τα τα, (9 

.. Ὁ Ἅ3Η: δι πὶ δια τοῖν ὀνδῖπ Δδσαλ 

πο τρέξη κλπ τ τνὶν διπαεν ἴδια 

λιπθὶ λαυπ τόλο : 5 θα ιαὶνς. «οὐ οο 

πραδ Δ ππὶ διὸ τ Ξοὸ οὐ ,διναπ σα ,ὀιξατπ 

πα αλλ τον απο (τὸ ἀπ ρον π κατ αἱ Ξηὸ 

39 

[. 541 Ὁ 
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[- 53.ἃ 

[. 53Ὁ 

ΙΞαϊαϊι 44. 2--. 7] ΘΥΒΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. Ν 

.δ τῶν Δὸ -Δλλ- τόϊξι - τόσλτέπ καπόινΣ 

να πῶ τὐὐαὰ - ρος τα. τόξο δ τξοτα τί 

«5.9 ὦ τάσχοϑπ «ὐὀιναξιχὸν τὐλαλα - τξ ον. 

τπὰξπ «ὐὐοαῦσ - «5... πὸλθο τάξον. χα. τάξον π 

τϑῷ. -τόλοωο οὐαὶ ᾿Ξξιῶς. ΘΕ τῶπ τῷ διασυ 

οὶ τόξανο τότξοπ ,τ οὐδιὶι-5 Ὥσθ ἴδοο, πέξιρως. 

39 

ΙΘΑΙΑΗ 44. 2---7. 

-αλῶλ τ ν :-ῦ οὐ, τόντο 

λιιτοπο ὥὔαῦν. ,χπν Δλαυπὸν τα ττὶ Δ 

τόδιοσος.σ. κὰϑὴ 9.» τόϑττ τόσ - ὀντοαθπ πο τόξπασν 

δι μοῦ προ τ ρατο ὅλης α΄ μαλλοαξοπ μδοὶ 

πέξοο-. ἊΞ . αὐτο ἔνα δι ,διαῖϑο πὴ Σ 

τ σδ σα αϑὸ δαὶ δὰ πδὰν λυ τος -πτῶντ δε. 

Ὅλος πο οὐσθα τόν διοτί παν ποῦ .« τοῦ 

τόστπ τὐπὸτόῷ ιϑὸιὰς ἴαρο τ-ιϑᾶσνσ τϑλαχ 9 

τα. λιτοοπ ξασ διὸ - τσ διετ πλτπ 

οἴδπ. τὸ -διϊουτέπ πόλλ πέτολι Ἰξοτέ οπλο 

ὃϑ τοτέο πέιξαο οὐ τόσ - διατέσς, τετηλ τ ΣΞ 

πάσα δια ἐΞὸ τρλξο πὰ κλπ δαλο σα τὸν 

τόσχυιϑ ὀιπξπυπ τύϑα- 9 ἡ απὸ μόνο : ταν 

ὁ « το διέ. σ κλπ ῶῶπ πὸλπ τόξο - τόξα 9 

ον «Εἰὐὐδν 

38 

[Ὁ] 



ὃ 

[Ὁ] 

ῳ 

ν Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [1ξαΐαῃ 40. 1-8 

απ απ τττ. πόδι ας τϑϊπέο ρας οςπὰ 

τς. τῶν ἀπ ς τοοῖχϑα τόδ τολ προ δὶ τα 

στο διὸν. τάχποθο πόλλπ οἵοττα ΟςΞ τοῦδ. «.α 

οἵοττ ἐϑδι τος δι λο -ὥιοο εϑδὶ παξβῷον. τόλα 

δὶ .- αλλω- οἴτξῷο δα » 1 δα -- τι - 

ιῷ πλο : τῶν εϑοδιὶ τα. τλο τς αν. τπέλο 

. τένλδις τέλο - σσανλὰ ἰθαωτ πάλ τδισις τόδιαι» 

οσλασῦα : αποῖοπ καλου εξοδιλς αι. -λτ - «δι 

- αν « οὐν.α. αϑοδιόα - τατον «ποτέ 

Δ τς ἰαα χοΥ δι πλιὰπ ἀπο : ποι π 59 

»αεϑ᾽ι. τόξου. ϑο τόδιωπσ τόδ τὰὸ ς οὐ τ 

τόδιλαδια τύδιο α τόσ αοντο τδο λ δεν τς οατδι, 

392 

ΙἸΒΑΙΑῊ 40. τ--ὃ. 

ἀξ ππλολ τόπο τόν (Ξὴ νδολὸις τόντο 

ὐὶλ αὐλτ τόν - πολ Ἰτοπό λυ ον 

«δια τῦ πλλτ τόσον «οὸς ἀτπῦ Ὁ πιλτοῖοπ 

πῖτπ ποτ τ δλπο τσ - κὐδιλδιο δι ἰδιπιτία 

«αὐἴοτε οπὸιε. τό ἴϑπξαθ οοτ λὸ - οδλδλιο τέλθα5 

λρου δαὰ τς αλπόπ ναλυσασ οππὸς μας -τεῖξοπ 

δαὶ ς ταῖα δὼ δὲ τον δλαδλὸο τπέλξϑοδι, 

-οοῦκαξολ πδισο λαλοὺ - αὐἱαχὰ πόδια πο : 

-πτἰῶῷ τα τὔξυοο - τ ξοπ τοι αΞΣ. δι ΛΝ διόδια 

5 
Ὁ 

ΠΕΣ 



[. ξοα 

Γ ΒῸΡ 

ἤ δι8 

20 

Ιϑαῖδῃ 35. τ---το. ΘΥΕΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΕΥ. αὶ 

πόσο οολ ὥλΑχξος οὐϊτόα τς τόσ θοῦ οπλπ 

τῷ οοσ πλτ « “Φὸ - οἴστλ πϑπσα ππν. 

ωλταοοα ττόταληπ «δια...» ,δι. υλὶϑδια - κοὔκη." 

τ πε αδὶθ διι Ξοη.Ἱ τε διττίι ᾿Ξ 57 ρου ΞΟ 

πὰ τόλυτο νασοῦ τὰ σατο τλα « “ὦ μἵοςηϑα 

τόπϑας. τνδιξο τεσσ τ νὰ διανοπ -Ξ 50: πλοαθα 

τυ λλξυ 95 

381 

ΙΒΑΙΔΗ 935. ιτ--ΤΟ. 

ἀαοαῦ τόπιλλολ τῦνπν τόσ, ὡὥῷῦ οὐὐνς τότο 

ΝΟ τὴ πε ποοδοὰ τας π « τῷ τῦῖϑιϑ 

»παῖσαξο. αὐϑῆος οποδνα τς αλογοτ ὑχοο 

«οἴ ποτα - κτλ διοοα. διτε μιπὰπ ςοδιναπισ δπ -- τότ τσ 

«ὠσξπαῖα τό ξοπ «ιν πσχοὸν τάξον. κσαθα - τό λυξοῖαπ 

διϑαλῖτέο τόδιπένο ξο τόπος τλιρδια - τπέςηλιέπ 

«οὸὶιπχ ον τόταϑοπ ελλοαλ αξαλϑαῖ Ὁ τόδιλτῖ 

πω -: « αλαυπὸι τάλο αλιωδια :- οατοδιπσ 5 

δια. αὐὐὺν ΤΌΝ οὐπα - νοαδιοτύς τόσ .- δι΄ 

: τ ἰαλξοπσ ᾿ς οὐας. ροδιοδν θα τς ὃ τόξα 

πλ ἹἸπασ ἀῷϑο τι αξαΣ. τόσ τον ς Οκραλτοτζα 

πέισνοπ . οὐὐχὰλ τ. ὭὭχοα -τόλποτπ τόξολο 

-λθ δοῦσα - τό ϑηϑα Οϑο αὐυδιο δι τόσος 

ὉΞο τῷ τος πλπ πτ τλ τπ τοδια - πόδι ςος, 

1 (ροάοχ λα 

36 
ΟΣ 

τ᾽ 



΄σι 

6 

ιὃ 

το 

«αὐ Α ΡΑΙΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [1ϑαΐδῃ 43. 1 5-ττῶι 

χῦτό ὁνοτ τς τὸ - εὐτιῦσω - τὶ λ παλιδλο 

πλαλπ παλτό - λασισ. -ῷυλ τς ἀλυϑο 

τ -οωδισθα - πιρολτ τόλο διιπέδιον τὰ «πιο. τ 

τ. τῶλ παλιὸ - απ Διτέσ ,.ῶωπ τό ϑ 

«λαχϑν 1 κποπδ -δλοδίτοπ στ νι ς ποῦ τ τδαλο δ 

.7τ ὭΞπαω. ἘΝ τλ δια οχδιτπ απ τόξωπ 

ΠΟΥ ΨΥ ΟΥἹ Δ πὴ (099 αλλ τάχ 

τάλιῷο αυτ )1 «Ξιχωδιτε «δι. Ταττ λαῷ -ὡὥϑῖλξα 

Δισπὶ -οδιαλιλξαῦ ,χγ πότνα - «ὐὐιαξαξοοῖ ,π 

πσξι συ πῶσ το οὐ τάξον τ «5.3 Ἰβτος 

απ ,π ἴϑασοα τόν τάξον συ. τςϑίῖασ 

πα ταις Ὥπαροτοπ πτὰσπν τοὰὰν τσιτολ 

«ον πα τπέινωπ πλιὰ ἥὥοῖνῦ -- πὶσπὸὶ διπὴ οοο 

390 

ΙΘΑΙΔῊ 49. 15--21. 

τόξο τόνε τόπο πόαν .Ὁ τόπλολ πος τότ 

τ 5 δλιτοτλ δι ποσπ οτος ἀλχτο τέτλτί 

ἰΞοΩ.Ἱ οΟΥἽΚΘΩ πολ τπῖΞῷὸο τϑοτί οτλα : « αὐὐὐΞ 

Οἵα - ολυϑα-. οδαω.» ξαϑο τ οὐὐτοτ τόξο 5 

δανο ν οαλλιο τς παραοπ ,1 ςΞλῖϑο αὔξοπ 

τόξα αὐλνὸ τς αϑῦδο. τόλο αϑϑοπ -λιπ -τππολ 

ῦπ πέξοο τόδυσαολς οἵαδιὸν τλ τιον πόλος 

το -. δπ πϑοὸ τόσ τόσοπ -ς ἀπξσυδιὸν πλ κυὶ 

ὙΠ 
23. 

8 ἢ 48} 

Ιο 

[. 40 ἃ 

[5 
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7Ταιηοβ 1. 1- 12] ΘΥΕΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΔΑΕΥ. πὶ 

«αὐ. ιν (Ὁ πο τό ασξοθ, οδιτ τς τὸ - πόσο 

τόσ τοῦτ΄ -- οδιτ. τέδις .«-α5 « οὐν' κοΐ Ξτπ 

ας διαλ “αλιι πὰς »διῖτ ,π νδιποτό λα πὶπ 

πλπ - λαὰπ οοὐἰξο οὐο δοτ αὐθα -- πϑν. τ: τὸν τὸ 

τάξοπα. τρροδῖθο ,1 οὐ διυττ τααδοϊαδναδι ,π δια δι 

υὐπ' ϑοτ ὡπλοῦ -- ν»ῶϑιῇ το διτπ »Ἱ τόϑδασχι λτς 3 

ρος τέξαλο τ ναλονξο ϑλαν αλιόνν ρος ἰν πϑ 

λα τόϑασέπ τόξοαλσ. πόδι τ πα τρππν διχ θη 

 τέαξο διαυδὶι ππὸς Ὁ πόδι ἐξὸ πϑι. αὐταὶ τόσο τί 

λισαλ τς αϑιυ. πέωαξαν" δια.» διπ Ολοοδπ λινπὶ 

τέσλτε οὐὐν, λοὺς οαδιτόπ δόππλ - πόδια ,α Ξροῦπ 

τραθτί τέξει πέος παλ ἀνὰ σοἴαππ ,1 παν ΟὟ 

Θαπό ,Τς τὸ -ἴἶϑ πόλι παὶ διό δὰλος οτό τέσ 

πασχ αὐτὸνιο διῶ. απ -: 159 

29 

ΙΑΜΕΒ 1. 1--Ἰ 2. 

'ϑασν., διαλ .Ξ τόπαλδιπ τέλδὰ 

ὡτόμαχξ ὡᾶρῦνς Ἴξηπο τότλτέπ τὐπαὸ ὥααν. 

τόδ τνϑπ πὶ λλ Διτοτπ πόλιας. τδιὶ οὐκ ὐδὰ 

δά πὸ Ὁ γοτο οπτό οοσυ τόοπ λαδθ - πὶν, 

τόδιαυξυοοοπ το σϑῖ »1Ἱ καλπο Σλοα «. οαςὐδι ϑλυτο Ἷ 

πΞϑι. ῷ τῶ. ,17 τ διαυϊϑα Ὁ : αὐιϑαρ π5". 

ὦ οὐλξαϑοα » ΜΕ ΒΕΣ. «. οαςηδιπ λιππλ τ λας 

94 

[Ὁ] 

Θ'; ὧι 

ῳ 



τον Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [( 4]. 3: ,.- 4:7 

- χολϑτλ φαονς τλ ποσὰ -: τόπος τάχα, τλ 

τόξο τ-τόυτδλο πλλϑασπς οσιολιόος αὐαἴθνα 

ΩΣ ΞαΣ α ταῦ (991 Ολολα τς ἅξυ» τότ στ τα 

-- τπτποττ' - ἀπ: πο ὥοὰῷ ἀπὸ - πσπτόλα 

τόξο ϑθβᾶοῖροο ὡς αλξοδισ. τόξο. αϑλὶ τ, πόν5 

ϑο τόϊο" ἂν τὐπτ δασϑα - Οὖοθοα τύξυ. 

- οὐωπ  οὕςταθ κλνο τόνϑας ϑδαχια ὡς δος 

τσοδια --ἰς οὐδ, ἴτοὺς οκαιλοστηα τό οι κανδν 

πο ξα ἰδιπ τόσ κποο λον οοἵατέπ τόδ υΞ 

-Ξὦὠ' δὐϑὺχ οἵ τέϑῷηα. ἰδ τὸν λιοτλ τποο τ οδια 

ο οἴς οι λον 

2.8 

ΕΑΙΑΤΙΑΝΒ 93. 24--4. 7. 

νἵοὐιτο οὐόλλν διαλ τένχτηπ (πολὸιπ τέξοαιλ 

διαλ ἃ ππν δι ταν τ πέωαξααυς οἵ πίσο Ἐ 

ἐάν, τύδιαιτα ας γϑοπ λα - τα χ ὡσω. 

διαδν κατ ὅναν παν : τόδιαλξαυυ δωτό ,πσ πα 

. οδι' παλιν ναῷ τν ς αὐλαα -ιλαν πα 

οὐσ δα - τόσο οαρνΘπ τύδιαιτανςοπ ταν. ἰδὲ: 

δὰλ τς οὐιχαὶλ πόνλυ χτοὶ « οὐννσν τί πέλαα στ π 

δαλο τ οἷο τ τάλο πϑν δὼ Ὁ μὰ τοῦτ τόλο πος. 

οαραντος Οὐιτό πὸ Ὁ .« αὐλαλ - ώξον τόλο ἴδπ. 

1 (οα. - Ὁ-π|139 ξ (σα. τ πο 

[..5Ὁ 

{. “6 ἃ 

[46ν 
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[. 458 

20 

ΠαΙλμ 8.8. 11. τῇ] ΘΥΒΙΑΌ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. αὶ 

“τόν ππ αὐλασταλ .-͵οαϑδιο τόνδ λτπ, οὐχ 

-νοαῖϑο τ σαν τόδιλταϑ τότ τλ οααν τα 

"ον ποτ τα - τ λ ΔᾺο διοῦ «διαθιροῖ 

ξν λτο -πλτασῷ ,..οὐΑ «αδιολια πέοπο 

πιξοτ ἀ-. 

πον - τοὐπο πϊοδια πνλο τπλο 

τόδιτοῦνα -ς οὐδ κΑυτα, Ἰαλον χα τ ανὶ- 

. ὦ. « ὔαθο τς αὐτὶ τιν κ ὦ απο 

. αλαλικε. τ» Σοῖος τπτοδια τό στα -- τα» ἸΑτ 

οααοτια» δι αὐτὸ οι. ται το ᾿ εὐϑὸν 

πλοτόπ. οτδιιθα τς δι ϑοα - πόνο δέχ 

. αὐ. -λοα - «αὐ « αττξ.: πλο πέιοιδοτέπ Ὁ.» 

Δισπὶ ε:- -πέτσο οἵαν δι γΟλ γι. οσϑοπ 

.-ϑ τα ᾿ξ τιλδιπ τόν τέσ τλαλ δολΞηδιτέπ 

τῖας. τόξα. «δι ρα : μαξαϑῦ.. μοῦ Δ. ΞΣ νδρ 

αλὸ πάτο δος χοῦ τλτὸ πον οἴσθα δον τ. Σ 

Θοωο τωρα -: Ἴστε ςρόνολαν ,ερδνα -- οἸϑαρατ ταν τ 

πόα τῷ τλοπσ οὔποτ πασ τῖῷοὸ οοα. πόζα. 

ϑο πα .59 ταν ϑὸιστόπ μτο πόλου διυῖταν. 5 

πλατῦ ἐΞῦα Ὁ χιὶν. ϑο σαλ ϑὰ Δι55 θα οἵω 

τλδοα Ὁ πέαλε ταν διτ Δόντό.α - πνϑῖν. ἐ5ῦὰ - πόχει 

εξ οὔπϑδιτέπ αλλ ϑοτο - διπτοιν πόπνϑιόλ 

αι διὸνο, -- τάν. ὑτόπ σρλθλα πόδιν οὔτ 95 χα. τόπα. 

χαϊοτα -ς οπαῦι. τόπαῦσ λα ἀρ τοτόσ τοδιλο 

γὺ 
3 2- 

6 

ΙΟ 



τ 

24 

34 

᾿ 

» 

4 

-Δ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [[5αΐδῃ 8. 8ὃ--11. τό 

 τόδιταξαν. τα τόξο ππν πΉΝ, τέϊτοο - τές τί 

δοῦλο δαυπὸν τὰλ - τόξο ἀτοτό. πλοοσ δυπαὶ 

το οὐ τ χαυθπ τό τα Ξὸς α.ς.5 οἴξαν 

»Ὡιοδιπ τόν ϑο ἧταδ ὄντ τῶν τότ τς 

πτλοῦ θᾶμα πθος, τὰ σας Ὁ οὖς σέ. τοτί 

.- οὐ. τότλτό πὰ --ς οὐλλατῦ δὲ τέδιξανα 

πέλλπα πάν ϊοτλ τοδιπποα - Ὄππτοπ τόδολ τη Ἰνν 

τωτὸι. τώϑηα. οὐ πο - οὖς ϑοι ξπιλλα -Ξ. 

ας τ δι - τ τὸ «οδιλωοπ ϑατα Ὁ ῸΣ τῷ «τ» 

5 

ὠξολτοϑο τς οὐνϑοὶ ἴπννα τς «οὐνλπτξαλ ἘΝ τὸ 

πόδλωπο τὐΝ τλ πόδα πάλρο τασνο τόξο πιο. 

«οὐ οοϊποδια - Δοτσέσπ τοδιυπτο τάξοτλ πα δι 

την πιδια, Ὁ διαόιλν τόπο σα ξασ δια - πα ῖνΝ τότ 

οπτα. ἀπ τσπν οοὐἴξεν τ αλθα πέϑπιτ 

«ὐντοπ τπῖαλλ ἀξ τ τόπτέλ τον π πόνος 

πο τ πο -αλσχοῖ. ανϑπα πλλδλο -αοοτ 

- πάλε ΠΕΣ οδο δα ὥϑῖν τ διατέϑς. 

"απο πὸ εὐπλοὸ τέϑτϑ μυξυξηοϊδιξοπ καλοθα 

δ απ «σίας, κΞ ἄνα ρα καλου Δα. 

πλιπ «-ὐὐὐοῦ ναὶν. ολδιόα. -- ρα. «τας. -Θ- 

τλλιτν νοῦ - πδιαθαῶπο τόδιπιλαπ τό νοῖ 

-νοῦ «λαλ τλξιδια - τόδιατατέπ ποῦ - τπόλεπα 

Οτὐόπ οὐ «δι» ΑΞ σὸν ὦ τόλ - παλιν κοδιλωππ 

ας μοτὸσΣ -ἀ- - οαλῷο οὐϑ «αὐ λ τι τς λα 

᾽ 
21 

[. 418 

Ἐ 45Ὁ 

[..438 

[.43Ὁ 
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Ι. 418 

ΓΕ ΥΡ 

15αἴδ} 8. ὃ---11]. 16] ΘΥΚΙΑΌ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. δ 

“νάπος ἀοδαροα τόλλτοπ ς οταιτησω ὃν κοδι τπόλτό 

'3ρο. τόδιταξας. τλαλο τς ὕξαλτο ὐπὸ ον Ο 

πὰ.ν.5 Ἰνώ - τ  οῖοσ τέχο .-Ὡ »1.τὴϑ 

.Ξ πφϑοσ (Ὁ δαλα τα ὥοῦο τς τέσπισνπ 

ἀοὸδι το τότοπ τ ἰϑαολ πινπ ι-Ξ τ ὑπ 5 

ας τὔλδι τό - ϑῷ Ἄλνοσ πο εΞὸ πὶ τέξλας 

τῷ δα ν 8 πῶσ πλοσ ποῦ ἐ55 τὶ το 

πρπλα τάδ δον πόλι χα τ χα» τό ποτ 

μλ νεφεϑεδὶο : Ν αὼ Δδαλι διατέξς πῖξο οὐἷχιο 

ταὰλ λιτοτέπ «ἴδ πα - πο πντδ ἴα 

-ξο:. ἄς ὦ δα πὰ τπαθο - οδιυπανα 

τέ ταὶ, . αοὰν- τόξζυα. οωῷϑὸ ϑὸ - παν αν 

τϑοσ. σον .Ὁ δαῦα -τπισίαο πένλλδιο 

ἌὭὌπαο εχ Υὰ οἴλπ αὐ πα -πτοπλὶ 

« οὔθ ροἽιχ Ξὴπ ὐλοθα -τόταῦπσ πόδιν σου. 

τα οατοδ (Ξαδια.᾿ ταῖν πολλὰ τς οὐαωςς πότ 

τοῦ τὸν.υ τῷο οοὸι. τα τόσα. οὐ τίωα 

.« οὐ ,5 σέλα - ϑθααν. (τῷ πέὰυπ τόξο - διτοτί 

. οω. τπλι' - οτδι. ας τόν ολο δι. ὉςΝῖ 

πραχαιΘ διτον τόσ πο παλ Δὸς (ων 

Ὑ τςοῖς ον. πᾶσα. μτὸ ἴὸνπ τό το το .ο 

Σ λιιωοσπ πάλ τέοο - το - τδαιν, πέτα. 

-οὸὋὮἭ; -τ να. « οἰ ϑο πὸνωπ τ -τπξισ αὐ» 

δι «ἰῷ πϑνςι. πο αλνοου τέϑαλυς τὰ 

ι (ρα. «οοδ 

39 
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δι ΑΔ ΡῬΑΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [15αἰδῃ 8. 8--11. 16 

- οὐν' τόξον - μϑοαδαρὶ τέξαδιιο τνϑλ τόδὰ Ξοῖτί 

τὰς, - αϑςαυδ -τώϑοσσθσ τόϑτοθα οὐ ροσϑις. 

ὡς ανυδιοῦιπς. ἀθοῖν ὃν πὸ ὄναλα τς οδιτά. ἡ ἴο αι 

τέλη . αοὸιναπαοὸν «πὸ. (ἀπ πὺν. αδιτί «5 οὩο- τοὺ ἀνς  οὉ 

δαᾶϑα - πάλ. διαδι. αλαΐνο τόδιισσ 9 « αλαϑὸι Ε 

πα πα πλτ ::πυδοῦ τλ ϑιόδι τὰλ ολο 

ἸΝ οἵοα Ὁ γδιπσιονα να» ποτα. αὐτὰ ,α : τάξι 

ῳωαξτπο μὰ Ξῦ ἀγας, ΝΠ τς οὐοπτάῷ οτ δυτ 

« οσπτσ ποθ τ λό γδὺπ νλσλο - οὐἶχτ τόσ 

οὐδ, ατο αὐπτὸς ἀσόπο τ τόλστο τόμὰϑ 

πάλ ᾿ὔσϑῦσθα - -χωδιτό τόλ ὡπϑοῦ ,τ οσῦ τ οασῖΝ 

᾿ἰϑοῦοοπ ταξαλτο Ξυχωδιτό οὐῦς πο τόλττ -- τὸν οπϑοο 

δι λς οἵἴαξτα. « τζα ὅπνθπιος -λο ΠΡΕΕΝΣ 

διποῦν τόλος οὐολ ἀτοτ οὐαὶ ᾿ς αδἵι ὑνοΣ εν 

.ὦ τόλλλὰ :-λ.55 .ὺ λιιλι ππο τόν τί 

ῳὡααρτοπα τπυϑτο. ὀνιπονα - πτόλιν τῶν ϑδιξοπ 

τόδιατ ῦ ϑοτό λαοὶ δαὶ διάπυον τόξαδοςσθα τ οἴξασα 

π  ἜΞΟΣ ΞΟ πλλτ αἴι9 πολ ὰπ αλλ -- πῶ πῶσ 

σσαπο θαΐροπ ολοαλα οὔξατλ διχπι στ τάξαι ιθα 

. δ ὦ -"- «αὐταὶ κδο ΝΕ ΔΝ Ξὸ Οὐ Ὁ οὔτ 20 

ανϑος αὐ τ ΦΆΘ οδο δα πῶσ πὰ πἰν, 

-οαοῖκ δα τοὶ τξλ δι ᾿δικο. - πιλτοῖ. 

ΦαλαΝ αὶ οὐοδιλλα χοδιπ τόδια τοσοῦ ἀνὰ τ πταοπ 

διασαςπ τόδιπιδιθο τππσον γλρλοπ τὰ ἀξοτ 

φο 

[. 398 

ιο {. 30" 
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[Ξαΐαϊι 8. 8. 11. 16] ΘΥΚΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. “λα 

τσ λιιον ὦ τπὶΞο πϊτο αὐ πάλ πῖξαλα ιἹ 

οὐλαθα ξ. :πῶωσ πτταλιο τώζϑτο - τξοσπο τς 

ας οὐ οὐαξτ σι. ολτοπ οκα Οήαο αι μαπιοονπ 

-λο πολ «ον. κυλσσϑηπ οὐ Ῥοσθα. - τάξω τὸ 

5 σαὶ τος οὐδὸς αὐτολτοσ αὐταὶ - «δι, ΤΟ τ 

3)" λνο τ-πῖῷ παος. κτλ . οὐ τπαλαν. ΔῈ οτϑ 

διαὶ πιοῖδ. τλς οτδλποῖσ λας οταιξυδι. 

Δλατο χαο λαλο τ αχαθο οὐασπα κοἴπι. ς οτηλαλπ 

πόλι «οδιξα..» διπτόδι τλ ἀσ λαδθο - “αὐο- 

ιο ταν τάξαι πιῶ --τϑο τσ παν ι8 

παῦυ οὐ 5 09 τ... -«λ-. μος τὐδὸ “τα ξΞν τπ:. 

[38 Δδαΐεδια -τάσχταυπ δ ας τῶν ποαθα - τόῖοῦ 

«οδιξαοπ τον οὐ δσθλὶ δ λας τ τ λλδι δὰ αν τὸ 

ὦ τλο το τ τπόνῖπ λα τόπο. τπότξπ 

ι:- τάλιο ταῦτ δος ποτ παῖδ» τόλο - πόταν ἐπ παρ. 70 

τέλα λξο τϑλ .Ὁὸ δαῦλος αϑδιὸ πένιξαιλ (αν 

δαὰ, -ἰπαυντέπ κτν ὑπτπ πιο 9 ῦ τοῖῷ άπ, 21 

αν» νΑττοις πχτλ ατοτο ατοτόλ ,χλπτο ,ὼ 

Γ 38» «οὗτσι» διυστέδι πάλ οδο Δλαῦϑο πόποι τοδὶ. -οοῖν» 

λο - τάϑοϊ τὸ παὶ. πόλι 

« αιὸῪο 

.- οὐξοννδὰ το τ χτὉ - ἐΣ15 οξοδιαπ Ολοαλ "Ὁ 10. 

τάνλιλοῦτοπ . οὐανπ ᾿ς Οὐ κα το μὐϑδιας αὐλοῦ 9 

« οὐοὰ τςυδιπ αὐξολ ϑλοωοπ ναλαϑοοτοπ τόσ μαϑλοα 

2ὃ 



Ἔν ΑΔ ΡΑΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [15αἴα!ι 8. 8--11. τό 

ἜΝ Ὁ τόπο ϑαιρο ϑὸιξοπ δα νὼ ἜΣ 

-ποπ τὸ πὸοῶἀιέῆρὸὴ οτο τς -: τύδιν9 ὗλαξοπ οδο 

πόας, τ τὶς .- οαὐνα» Ὁ «- οτος, ΛΕΞΘ Ἃ-Ω.55 

λαὰπ Ὁ οἵω δι ποτπ οὐ τόξα. ὦ -- τ9δι 

- οὐἷὰς δαλιϑς τόῷο δαλὸ - λδνυ τέχιλτοπ πέϑλυς - 

πλι δι παν πέτρα - πότὰχο ἀπο. αδιί οϑς «σοῦ Ἃ 

. οἵα. α -«αὐὸι δι «πδιαςῖα εὸ -Ξουυδιτ τϑὸ τὰ 

Ὁ πδιαλλταῦ τότ τόλλτπ τόλλτο ᾿ξ τ. 

όδιολλας λαὰπ ροχ Ἷ - λαὰ παλτό - καξηδιξο 

τΝ τδι. :: ποδινπ τόξον π ίαϑτ -τόξλυσπ τα τσ τὸ 

«διαλὶξο ,.(ῦ τόϑτο -- τὶ ἀλιτα τ θαλῖπ ἃς πὰς 

τοῦδ, πρὸππ «οδιασοδξο ὧς. τ παοδι δὶ ςὐδιαχ λα 

πςπο 55 «πὸ, ἰασπο : τὸν πιοτ.π ςὐδιαλίξαϑα 

τόξον τὰ τδιλο τ-ὰλολ πνοαὶ οαστῦας 699 

Ξιῦν δι πὰξο οὐχ, διατῦ - ολοο πϑν ὃν διατές. 

ποτα τόλο Δλαὰ ἴδ - Διτοτ δι τδια 

πολι αταξοοῖϑα δια μοτξασπ τόν ὑπ μαπιδνπ ολοθα 

Δ αλγασα αϑὰα τπζϑση οδιτ πόλι λο πέλαλ οὐ τοτί 

πὶ “τα - Δαν τὰ πόλξϑθοα ολττα δα. 

-ππ ναχραλο -αὐοοἱ παν δὲ μξαιοσ μλν . 

2. ἘΞα κλρολο τέσσ π ταϑλπϑ -΄ὦἃὦ-ὦ“ τα πὸτοο 

«ααῷ διτοοτλ λλιπ ὠλο -τάσξαισπ τ ϑῖνΞ 

παν. πάλι «ὄντι.» διϑὸι τλ δα λαᾶϑο - οσπα 

:πέαλπ τόϑοπο. τ οιόδι τὸλ τόλοοα - τοῦ τόπϑποτό 

᾿ (ρα. τάξη τσ. α 

»5 
πέϊ 

σι 

980 Ὁ 
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[358 

13) ΠΡΟ 

[5αἴδῃ 8. 8---11. 16] ΘΥΒΙΑΓΌ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. δ 

οὐσ αὐ πος οὐ μᾶϑο ἡ λα τοὺς ἀπϑαρα 

πα Ἰασρα Ὁ τδνς αϑλὶ τόλπ πέωαξαι αξοδιωπ 

'ϑδωνπ σοδιιο (Ξ ναἄτό ὑχᾶτοπ οπτο τέταλτλ τόντί 

δ πον πόλλ πότ τσ τ ναλι. φανὶ τϑτό τίσ. α 

.- διτωσίν τόδιπι ροςηξοδια οοδιτός ἀοανα - τόσην τ 

«αὐςτ παν Ἰπῖνιπ πο διατέϑς, τόῖϑ9 διαὶ 

ολδιο λτατοπ λα ἀκϑτὸὶὸὺς οὐ τατοτένα 

ολξαξοι ολσθα πέντ .55 ολξατος ολσθα πολ 

-Ξὥ’"- οἷ δαλα - ολξας πάροιθ (Ὡὸπ ολοθα - λα Ὺ 

. οδιτ τόξο μλϑὸὸὺς οδιτ τέο - τόλτλ τόν ϑπ 

τόπο - τόλ οὐτοό. οὐὺπς απνοολ «Ξοςδιτί 

πόδια - παασ ταλὸ χυτ Δὸωπ τόπο τύδιὶ 

. αὐὐνλὸὸνς σὐαθδὸν πα τα - τσο ᾿οαὺς ας 

ας πόδιτασ διὰ τ ϑαλῖτ δι χθς οαἵαπαιδια 

τι σένα δὶ πιξαχὶ . αὔῦπος οὐνλανς αδδνα 

λποο ὥςθασο ἐν 5.58 οςαυδα ὁπ πα τ νῦν 

Οἵ τπένοπο - τόξα τσ τῶ. τόλτ αἰξαλ - «ἵ 

τόδ. τορο τὸ - σοῖο σὸς οςαλϑ τ ςο 

»Δδιπ τόν τα Ξ αἰΞοι -λπ ,σχπβὸ οοτϑα 

τ ὰκ τάξω τ ον ΜΕΝ τὔϑοτοΣ ολσθα 

στα Ὁ ΟΞ Ἷ τοῖν τόξο πλποϑ «Δοαξοπ οἵο πέλεο 

ὍΣ ἰοσωλΐ τύόδιατοπ «αλαὶλ.5 τόν τῷ οὐὐξανχ 

. αϑοροῦδι.α ὀνιτεν τόξο πάλους νὰν αορα τς αςηαὶνς. 

᾿ (οὐ. τς 

20 

τό 

10 

ι΄ [Ὁ] 

τὸ 

ῳ 



-Ὡ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [[5αΐδῃ 8. 8ὃ---11. τό 

λα λαὸ ᾿ξ αϑαϑο τπολτέπ σοδλωπ τό δισαϑοπ 

πιξοπ τοὐδλωπ -- τόοολτε διαὶ ,π πέος Ὁ «ον. ὠπποιπ 

πόσα τόδιοπτξῆα ,τ τόδιπξα » - τόδιασ δ τότ τὰτ τ 

"ἂν τόλα «λαϑιέπ «ὐδιαπττ ,15 νάπας. Ὁ οὐ... 

ΕἸ ΤῊ προσ τὰ Δα ὁ δ 3. «Ὡδιαλο δι πῶσ, 

τς δι ὥστ αὐσα - δλιποση 

ΨΥ 

ΙΒΑΤΙΑῊ 8. ὃ-- 11. τό. 

- τπέλτ οοο ὥ. πότ τόλχνό (3 »οϑῦ οοὐὗο 

εϑθοδς. αλεωδιὸν τὰς τό Ὁ δ ὐδιτόα τνλιξο αα. αξας. 

- τ Ξὸ ἵππος. αδαλξηδιδιπ λαλο Ὁ «- αὐ ςοδιὸν 

λιαπλος αὐτὶ. Ὄσοπί. τλς αλαὶλξοὸι τόξο λαλα 

ππτλ πὶΞξο ἀἸτοιό τ ρπλα - τέρολτ σοῦ παν π 

Οἵοπ «αὐτατπς τόδιαλοωλο -- οὐρανὸν Ξ5 -λ δι τ. 

2 τόῷου δαλὸ -ς τόσος οἵα. ,διϑτ τόξοπ τέλος 

. οὐὐδλωπ (Ξὸ τρθο ς πόσο τόλοπο οποῦς οἴξητπ 

πανὶ τόξο - αἀπϑὶν διὸν πόλος. αλανπὸν πάλ ,π 

ἣν δασα ναὶς. μοῦ ναοῦ. τ λδϑων τ. αὐ χοπο 

τ δ. ἂν ἴαὸι πέλοαδιπ ϑκλ τα πέλαο τ ππααλ 

- οἴφαῷ ϑαωδσ π γοδιο πέλοι το σὰ οτὼ λα 

πο διπσθὰὶ -πλχοῖς μαποσοσ συ πόλου ὡς 9 

.- αανδισ. αλαϑο τς δῶσ. ἀρ. μα ἀδνο 

ΥΩ ν᾿ 25 4 

ΐ. 328 

1τῸ ἘΠ22)5 

20 

[. 338 



ἢ. 31τ8 

[. 31 Ρ [δ 

ΜΊςδΙ 5. 2-- ΘΥΒΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. ΡΩΝ 
ΡῬγτον.]. 1- 

25 

ΜΙΟΘΛΑΗ͂ 5. 2---σ. 

δι. ,ὀνέα ἘΞ πῶιῷο τὸ Ξὸς τονδὶ, τό τὸ 

τδιανήϑπσις τόϊασον ,διτό δαὶ τύδιϊοτεπ πόδι πιο 

.« αοἴσλ ,κωὼπ «. 159... Δ ραδ, Ν᾿ γλλ τὸ Ὁ τόύπαωπ 

τυτα. (95 -χοῖ  ιραῦξοα - ΔλιτωονΞ οί 

-οοταλ πέξοπο. ς οὐδ δόιδι πα διππὶ ἀλαλπ : 

δοὃοὺς αϑοδν. αὐτό δυσα - παλιὸ τύδιπλον 

«οὖν το λτο ἄοοο πᾶσα - λιτοτ τ ν9 

πότον ξιστ τόδινα πυδισο τόλι μκο τότ Ξπ 

τάξϑοπο. « αϑῦδι οσαπ διππλι' τς ἀρνὸς, οκητηλτί 

-ἰταοτ πὸ τέξαλιν οτ ἴσο - τόν ἵτέπ σαστλ 

Ξ. αϑδύδιττ δε ραωτ. πὸ - . αὐ δι τύδι. 

26 

ΡΕΚΟΝΕΒΕΒΒ 1. τ--Ο. 

ναλδιπὸο. ατολλασπ ναλδιΞ» 5 δαλὸν « πόοἴο 

πδν - Δι οτέ ἡλταπο προππ οὐ, ἀξλασχπ 

δΔίποιο - αρλσοπ οὐ ποδωπο τ ασπττῦο τόξοδυν 

νασΞο νωπα τ δριχο Ὡολς να Ἰαῦν. Ὁ οὐϑοπ μϑαϑο 

λλο - οὐττο πάντα τοὸδ λόυα ΔΝ - πένπ 

οὐ ταν, τ΄ τ αὰλ πόδια ατν ἴτε τόταϑον 

ΔλδιΞ Ἰοῦς - τῶλο αὐἴϑπϑο ,Χ τότανὸι - ταῦ παν 

“Ὁ τ ρον τοῖο αὐϑαλοπ κὐτο τέλπο τλΞα 

24 

τῷ 

0 



10 

-ὦ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [[5αΐδῃ 7. το---τὸ 

οτο διαθὶι - φαξτσι. διλροο πέρας ὀνπιττ 

τ: τὸ. τόποπ ἀστοὶ - χὰ τ αλπ τώ» ΣΞ 

: τάν τ ὀχ στ τοῦ .Ὁ5 τὰΞ ὀνζα.. οτος 

.«.αιὦῷῦ τό ασ . αὐ...  ὑπϑν « οὔ 5α- 

τύ ϑι. τ .« οτλαλα Ὁ δι απο ,1 ὀντ -- οτϑτ 

ἐς οὐδ, λπβαυ δὶ ,τ τόδιολοι. Ρ τς αδαδ, τέλξοπ 

-λ λταεὶ ατῦ ὄντ ,γ50 ὁὀν - τόδιπ τόϑαστέλ 

οϑυπο 

24 

ΙΘΑΙΑΗ 7. το---᾿ἰό. 

τό.ΞΥ τότ Ὁ τόμλοα δι «οἴω χ πὸ οὐότο 

κι δασ. τ το -νοτλ λξαιν τὶ στα 

: τάξοῦδ ,πό πέαξσανδ Ὁ ὑλολι πόῖξο διαλ (Ξ διτό 

σαὶ τσ τόλα Διός ,5 πτ δὼλ ᾿τυτ Ἰτα 

πτασν τάτοπ τ προππ τοὸιι9 τόπο ἀνάξεις ἀϑῦπο 

- τἄχλαλ ϑοτό χοδιλὸν, απϑοὸπ, αολ ,κ 

τα δίσθὰ - χιδιλὸι μαάϑοσος. οδι ττξοὶ κτὸ 

πάξιρον τόλοδιϑ τς -: δὀιτό. δὰ ϑο τῖξο τέο 

οϑῦας διοπέξας. σαξαασς οἴσοο - ἴῷ παλιδια ὡὐἷδ 

ἴαλθ τόδισ λιὰτα, τὸ. τῶλ πὸ - δλαλν χιϑπο 

Ξ5ὸὶ ὶὰνχ τι. -λπν δὰπὶ - τόδιέσλλ «δι. 

«οὖ. Ἰαολποπ τόλιτ' τόδιχατλ ,π οὐδδιτο τόδ - χὰ ,τ 

τόδιαλλ 

20 

[.20Ὁ 

[.30ἃ 

[. 30} 



ΗΘ. 1. τ---12} ΘΟΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. ἘῸΝ 

απ -λαλ οτϑ λπὶ - ποτ , δὼλ τπτλτέπ τὸ 

τά. αξοῦῦς αὐ ατέσ οἴακα Διπθὶ Ἰιοαροτυ 

Γι 288 πόξοασ. αν (τ εςὔδιναξσ νϑ ϑαττ τ λισ οοὐαρον9π 

ο8 

ΗΕΒΕΕΝΘ 1. 1--᾿ 2. 

τιλπλο ρωπῖπ. δια πόλι ταλτ ὀλλλ τόπο 

5. δινξο πἰπτασ τὸ - αι γὰς 5536 παῦλαν γὰρ ἘΞ 

ολαπ τὸς οὐὐἴς πόπιϑ τ Ὁ . διιαῦιάλ πολι. 

δι διαῖ. ᾿μοδιτόπ ποῦ -- “359 Ἂ λλ- -.-:α. 

οἵα - τς ππνὸ τῶν δι ϑατόπ οοτοο τπλαλ 3 

ὃ οσοσ γοσταῦ Ὁ τέϑιεπ «ὐιαπισ ιν «δια οςατοττ αςηπ 

ΠΉ80 τὸ « καὐλωπ «ὐδτα τόλαϑ ,1 νύ. - τόσην ει καλιτσ» 

Δ ᾿λαξαν ἐπὸ ϑὸνθο τς δθδιοπς οὐαλπ σπιλὸ 

.Ξ9 τὸ τ ϑο διό τα λα - πυοοῖξοαῷ πόδια ϑῖπ 4 

δια . οὐλτο ὄπ ἀπὰς. Θοατέπ τό - πνατλ-» 

διό ,139 νΞοὰ. (ῷο το πόλλ (Ὁ τὰ ὑπαὶ ς 

15. ᾿Ξ τστε εϑοδια - π΄: ὀνπὶ. οᾶϑοα. πόσο οὐ 

θοὸν δα. ,.χ σα τα δ 'ο οὐθα - τί καὶ ὁ 

. οπανβουα - ὕοτό,πσ αὐπα τόδιτασανλ ϑοτ τόταλϑ 

[298 "αλλ Δι ααλοα - -τὐλπέν "αὐτὶ δα ταὶ 7 

ἴα Γ,ασῶῶσχοα .οοἵν ναλιτόλὥυ πϑὸχπ το - Ξοτ οὐ 

:0. τύςη τ΄ - τ ἀξοτ οὐο τῷ .τ διὰ - πέτα ὃ 

- τόδιαδλτοπ τα αὐαχτόσ Ἰλια.» Ὁ αϑοτό πόιξαλι α 

- 



᾿.-“1 Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [Π| Τίμι. 1. 1τ6---2. τὸ 

πιλὶ ττοὸϊντ --ἕ κὰλλτλ ,σ κΞοοδιτό .-- το 5 

-ναΞχὸιϑ ,χ5 οδόιωτί - τόξιλι 9 ,1 οὐ το διττ 

22 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 1. τ6---2. 10. 

παλτ δὸς. ὠσδιτααλ, διαὰ πιστὸ τό σλ μπο 

ἴστε π ὰϑν ὑδνῶπ Ὁ ΟῚ Θαλτόπ ,1 σοόλααλ ριξα 

πάξιοατλ τόδι τὸ πόλι - δια τλ (δὰ θα κατ 

τω το τ δὸ, - αὐλυτοα ,δι. ,ν5 αϑ. .-5 

δυτέξν, - δροατϑ ,δι, χιξασ πα τό λαλο τόξα. 

« τιον τόπνϑ »χ᾿ Διυυδιτ ,15 « οτ΄ ὁὀντ .» ποδιτί 

το οὐδ καθὸ ὀιξασπ τέξαϑο - πόαστο οαρ. 

εὐλα ΠΕ τς χυσαὶλ τοῦ ,οςο οὐο δ οο 

δι -ς αδλ. οοτνοτέλ αλιπ ολαξῶν ᾿ αὐυσοπ 

τ τ - πασ ὡαρπ τέσ ταρλο Ἂς λου 

Δλιπθὶ - πξαν στ τδπαξα ,.ν υλταδισθα αὐαλο, τος 

ΘΟπε, ,1| Ὁ τε -" οὐ «λὸ οὐ πολ του ,.2.7 

“οαξαλ (39. τὸ λτό - δῶ τὸν πάλ χϑτ σδνα ὀντέ 

Ὡωπ γλὸ τ Δὼλὶ ᾿ἂπ ,,Χ, τέ ὔτλ - χϑδιαδι. 

δὲν τος ἀξοτ τόλιεπ τέξοπδι ας πόνὰϑ (Ξὸ διλτί 

ὡδρὰλ τιλππτο να - τλαλῷ αϑὰϑῷ τὰῖξο τν ὩΣ 

ποοππ τον ΞΘ τ δὰπο ῷ κΞὸ ἀΟΥ τέρα χΞ» 

πὸ. νϑοδιξο τόσ τῷ οοὐο “ πταροξςῖ ,1 τόξο . 

«οὐλ- τλτ΄ -: σα να σΞ-- ἀν τὸ . δι... ΔῈ 

21 



᾿Ὦ 25 Ὁ 

[. 2,0 ἃ 

[.260 Ὁ 

Ι Τίηι. 8. 14---Ἰ6] ΘΥΒΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. “Ὁ 

πόσας εΞὸ αλιυδιτί : τόθ ον τὔξαϑ .Ξὸ δοῖν. 

- οἴχθ αὐλτ - τόϑταῷῦ ,.χ οαὐπξιν διό - ολαω» 

« οὐὐὸν. τόδιξι κῪὸ . Ὁ κασι ἀβποῶλ μὰν οτς 

- πέλοταϑ απο τόλα οαἴδλος τ οοτατε τς ας» διιταλ 

,α οαὐὐοοτ τς ἀπο, ϑατί τόνοι τεδιξανοσς Δσπὶ 

οδθαῷ στ παὰς τ βρῶ νῶροΣ οοταδ θα, »Υ μα αλαΘ 

ὐλλα το δαροδιτόα οἵοοξηδιτέα ἀξαν, ὑδιτ μὰν ἀπινλθο 3 

- πόδια δαλθ δ δος τ αὄωξο Θιατ τπάϑιιοσ ,χ 

τέλη οδο πω, Φοῶλ γιδν δι ον π λυ ϑοϑο 

πένταλυϑα τ τ9τ9 ὌΞΑν τς δρῶ νᾶς- -ξλ:. -οτ 

. οὐὐιο πιοῦν λα δλαλα :: τόν τσέχ ταῖν γαϑα 

Ὁ τόσαλ τόν ,.5 πόδι το ἀπιρν τόλα τύδιαιτα,αο .». ἴδι5 

ἀπὸ τόλπ - λπθὶ τξα οὐχ Ἰδτο ἀαλια αλοα διὸ. 

.« αξϑαλὸι. ΠΥ 

21 

Ι ΤΙΜΟΤΗΥ 3. 14-- 16. 

δῶ ΞΕ ὡοϑνάξπαν, διαὶ τδιτέχιθπ τένδιαπδ ὁποῦ 

-κωΐοαΞ τόδ αν πῶσ τὰ τδὰ παπὶ τόσ 

το διπ ,πὺ Ὄ Δοη Ἔτι πο γε δλη ὀντρατ ,.1ὸς τό 

τόδιτλα ,κῶπ τόξο - τπέλτέπ ,π σοόνιι9 χϑθθῳ ᾿ϑ, αν 

ππτασα ,,, ππασο. - πὰ τλτλ ,π πὸόϊισ πο 

«οὔλωππ τὶ τὸ οἷο ῦν τό πᾶσα ΑΕ 

τ ον π - πϊσ (οοτό ΑΝ δισέπ πα - τόσο τότ 

20 

35 

39 

40 

τό 



34 

ῳ σι 

26 

77 
ΒΗ 

34 

ΔῈ Α ΡΑΙΠΕΒΤΙΝΙΑΝ ΓῸ 10. 32-.-38 
»ν 11.32-20 

19 

ΗΈΒΕΕΝΝ5 10. 32--- 38. 

» οἵδ ἘΞ Υ͂5.». διαλ πάάχπαλ δαὶ ροπο 

νοῦ, τς. Οδιϊοηλόδιτί, Οςαῖ οἵα τρξπος ἀϑάξῦα. 

οςφαρθο Οἴου (Ξ τόπο - « οὐνϑαο γοιὸν ,{ν 

», ποῦ. τσ - οοπξαδὶξο Δ ς. ον οὐο 

ἴ. 248 

πρδδο δνϑυ ᾿ϑιοτ οπϑ το λον ὐϑδιας. πῆς αδιπθιν. διε 5 

τόδιναπο -ς οαδιπχς οὐντ ποτ ππι νι ο 

. αὐ ροἴαῷο τς οδλπο ,π τσπ τὸς αϑιλαλοπ 

. οὐ τὶ - τξοαν. αἷς 9 Ἰδισπα ἴδξος τόνλο 

.« οδνονν διτ' ᾿ὔϑςπ τόπο --ς αλὰπ ποτ; οὐχὰὸι 

οϑοῖς « οδιό τ οὐἰϑαωξαῦ τ ϑὔς ΔΟΘῈΝ τὰ 

Δ. αποδια - τ αἴτει ,π «δας « οπϑν δὶς 

Οτοπ »διξοτό λαβ τὸς πλθςς ἘΝ πᾶς Ὁ πόδι 9 

τ» αὐϑοροῦ γΞὴ ,1 τόέβπς, τ λυ Σ5 -λο τδιτπ 

20 

ΗΈΒΕΚΕΝΝΘ 11. 32--40. 

, τόξου Ἑ οὐπῖας. διὰ τεδισαονόδο τέσιλ ροπο 

,π τϑαστ ἃ οἰοο τις -Δ - τοι πὺτπ πὰς. 

ΟἽ αὐτὰ ὦ, ΟΑΥὙΞΩ͂Σ, τῷ, . αττν σαν δι μδὼπ 

ασιδνα διττ τ διαυξανσατο ϑιατ τ ας πόσα Διοτέξας. 

Ὁ τόδις. «οὉ οδλ-- Ὁ τέοες αὐξα. - τόδιαλλτο ἌΞΞΩΞ 

- τότοῦπ οαὐων αϑλν 5 τύ διοαῖσσ  οὐξπϑ ,17 οἵἴδω 

10 

Ιο ἴ. 24 Ὁ 

5 



Κοηι. 3. 19--4. 12] ΘΥΚΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΝΥ. προς 

Σ αΞαΞο τ τίοοα 55...» ἀπ Φραδ το. -λ 

ΣΟ σοι ἀλιαυ τι τ τ ροῦξοτό ρμοτός οατό τῷ 4! 

ἘΠ ΝΘΕΝΝ τές Ὡπν πο οὔϑας. (3 - διατί. 

ΠΡ τ το τόδ ἘΝ τόξαῷ - τπέτλττ διὰ τὸλ τλτ: 

5. Ὁ ὐπὸ τ διαχωδιτ από τπολτλ τς τοτί το τοσ 

ΔΝ ΠΕΡῚ «ΟΝ, τ ὶ Ὡχοὸπτ τῶλ λιν π ,π πολ 4 

δι. » 995 λιν σ » σοὶ πΞα» -2 -ἀ-ς 

Ὁ πὰ τπόδιαλξαν τὶ πἀχωδ τόν ασ τλ Φοπςϑοπ 

πο τ-τέτθπ καλὰ Δο ἀξ πρὸπ ϑοτές «Ὡ 6 

ιο σα. .99 τπλ ὭΟΥς ῶὐ Ξπυυκτ τότ λιν 

3 σας διηφραξεῖπο. σααοδιςτόπ σοὺς οὐαιϑαν, 

τλι τῶν ναὶ -ς οὐδλλιο δος κοὐ ϑδιτέπ 

πόδιν, δὲ. τέϑον, οτο - πλλ -ῖῷο οὐ Ξῖσ 

πότον δὰ τλπ - πδιλταα. δι ον τό οὐ 

-- 

οο 

ι5. δια σοδιτόπ ὃ οὐϑοτ - πλτας. δι ον κλπ 

ἘΞ Τα τεο -Ὡ πο «δια τοῦ από πςηϊϑτέδ τὸ 

πιδλτανϑ οσθο ϑτ τόδιτονναο ,1 οσθα Ὁ τὶ διαχο δὲττ' 

,π πρῶ ὄντα! τόδιλταν.Θ ϑοτ το οὐπα τάδ τἰ 

«οι Θοτό τάοπς τ ,π τ Ξυ.δν» -: τόδιτουν 

ἔ. 230 70 εὐλα λαδὶλ το ,αοσ - τόδιλιαστπ ,.τ τόπο 

. οὐδ (ον τον ωδιὸν τδιλται. εΞὸὶ τ ρα Ξαροη. ΞοΣ 

ϑοτ τλι πανὶ τόδιτοιλλδ τὰλ ϑοτο - απο 12 

«διλταν9 τόδια σα τον τόδιπ αν. αξαλυτ εὐλαλ 

ΩΣ Ὁ 

ι (ρα. οοὐδιτα 

1ὃ 



-. Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [ἰλοπι. 8. 10--4. 12 

αι παῶν δ. ὥπτόροα Ἰλόδιω. πὸ Δλαὰπ - τσ οὐ 

- -οαὐξιωῦπ ,πϑαν. τα λισπὶ - πλτλ τ ΞαιλΔ-. 

τοαξααν κα τ᾿ οὐὐδι9 τιατπαο τς δαλ ας 

τέραξα .-Ξ πὶ τ οπα τπόδλιωπ ,,7 τόδιατατί 

πέρασαν ἐπ ναλι. περόσθα -- οὖν διτ πτλτέπ ,π «ποῦς, 

» Οαραῖ τύδιαυξνο ϑαττ τετηὶτεπ “αοτς, Ὁ πΞ ϑα 

ἸΝ δὰλ - «ϑ ἘΞ ΞΟ »γ λα λα - τσ 

»1 τύδιοτα τό Ξ οἴωωυο αλλωτί ἘΝ Ε λα ατὐτοτί 

τόδιατιλ αι. τις ραν Ὁ τότλτπ «δι απισ διπ 

οἵα παστ ὠᾶρ τι ποῦ τέλοϊαθ ἡ τὸν Ὁ «αὐοπ 

,Υ αὐτῶ ,νἴὶ τπλτ ,σ τξιοοτ Ὥπαο το 

" “ΩΣ ς᾽ πόδια ποασλ τ - ΞΟ Ν πὶ τόϑυποτ 

ππεα διτ πα .-Ξ9 πλλιπ τόδιαῖαλ τὶ λισπιλ 

“ΩΣ ΟΥ̓ » πόδια ποσλ - παλιπ «ὐδιαλτϑαραα: 

ϑοτ οὐσσῦο Σ᾽ Θσς, τῶ. οὐπ δοπαλ ᾿ οπὰ 

παν ς οὐ. τὸ τ πέσ οαρῦπ τό διαιξαντα 

τ τλ τπόπϑαςΣ. πῶῷ αϑαι Οἵο αὐὐὸνϑ απσχωδιτε ,1 

Οὔτ τ μαϑχωδιο τύδιαυξαοπ πόρραθξι ἡ τὸν -λπ 

95 τὰ στ ον αν. αλϑος.9 »,1 ἘΝ 

οοπσπαῦσ ας πλτπ τῶν τοις. -“ΟὌαϑλυπ σαν. 

ἘΣ ϑοτ κοτέ ὶ ρὰλι τον «ϑοτί ἃ παλ5 

τε εῷ"» τόδιτουν οτο - πολ οὐ τ» - Θτ' 

“ν πύδιαυξαν ον ,1 τῶν τὸν τόδιλταΣ. ϑοτ -- τύδισλξα. τ 

τόδιαυϑα τῶ »,1 ΔῸΝ Σ ἌΝ ΞΞ5 π΄. οαοτ΄ κασι 

1 (οά. ποτὸν 

ΘῈ ἢ [ἢ ῳ 

210 

[. 218 

20} 



ΓὰρΡ 

[. 208 

[.- 20 Ὁ 

Κοηι. 1. τ---7] ΘΥΚΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. δ: 

- ραλοσ ΘΟ ΞΑΞΟ πα ἢ ΩΤ Ωοτα ΘΟ 

ὐϑξς. λει - οϑτςν Οῆϑαισα .. τέξιυσ ΕΥΎΤῚ 

ΟΞΑλΘΟ ,1 »ο..) -λπ οὐσϑιί οϑλπ τ σα 

« οὐνέπ ,ὀιθοτό λαὰ - δον δος πα λάλὸ - μϑῖν 

Ξεξ- τάϑξνυνα. οἱῦ ὥοῦτοσ μϑν 

17 

ΚΟΜΑΝΒ 1. τ--7. 

τόραστοπ ιπαλὸν Ὅπαοπ τώῴϑασς πρὶ 

αἶσα πο - τόσ τ ὠαροσ τοππν. ςαλαῖ Ἁ.: 

τάπαθ ̓ο ππδα ἐΞὴπ οοτσο τ πολιν «ὐἴαρασιλ γ. 195 

σαν ἵν (5 τόσσοπ : «ἴθι τασδὶ - αχιπο μαπιοδιαπ! 

πσολτόπ οοἶϑ .».ποδιτέπ Οἵα - ττϑπῷ προσπ διιοπ 

πυδατοπ ,τ τόδαξαλο (Ξὸ τέσπαοπ τό νοῦΐπ καλινλ9 

'ϑατ τπνον καλτιοον ΓΩΞΘῚ οΥοῦ. - τ 3 τόσ οὐαροτ 

τάλλξο . οὐωλαϑϑ τύδιαυξα οπ τόδιαν σασὰ τόδιδφλαὶς 

δοῦν οἷος Οδι ϑοτ ᾿ῶϑτ τ ταν, πὶ διὰ 

πλτελ ϑαβπ τόξηοτςη να οὐ δαλλ - πέρσϑ 

τοὶ τό 3» τέξαλισο . αὐξῶς τὸν - προ οἷο 

τόσ ολῶς τόθ (Ξὸ αι 

18 

ΝΟΜΑΝΒ 9. το--4. 12. 

π νπ ἃ οπέξοοι διαλ οαλιρο ,νἴξπιλ τόπο 

τέαξειν διαοδπ λολ ἀττ ποασλπ τέσελαδλπ 

1 (οα. «Ξο. ὅνασπ 

τὸ 

24 

25 

[ 

0 



1] 

-Ὡ» Α ΡΑΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [Ηε}. 10. τ9---25 

τῷ -οπτέῷ παπο- λιν πνσσσσα τ ϑὶ τέλασσα 9 

Οποδιπ πὶ (Ξὸ πο - πόδι τόπο 65 τλπ οτος 

-- δι ὠϑῖν πσ ϑπτῷ τό - ονπαο 

παλασ ττ πϊνλπ εοῖθο - τσπαο τοπαο δαπὶ τόν 

πδνπα πὶ τπέλρθο πάν τοδιπα πόνο διπ τέξοπτ τ᾿ ᾿ς τὸς Γιὰ 

“αϑοπὶ χποξο τόρ καοορατοπ ὑλϑὰ Ὁ ῳϑῖδν ξοπ 

οἵα τόσ τοπ ,1 ὠξῦπττ τὸν τ τόξο το - τόύτοςπ 

οο ΔΘ «Ὁ τ ϑοῖο «ὠξοτλοὶ τόσπαοπ τά νοῦϑπ 

- ροδιαι το ἐΞὸὶς ααδαχ πὸ οὐ - τόσαλιόλ 

λίππλο - τὰ τπλτλ ἀσταστος οὐϊντ΄ς οαςοδὶπ 

πξν διτεπι τόξαϑη - τόδιὺπο γανδιπ οσο δαὶ δι το οοπϑ 

αὐδῶπ τσ λπ τ πταϑα -π τόλοϊολ πόδια Ξο 

πόδια οοἴοπ λος απο. πόδι ςο τδιι το 

οϑο αϑαλο πλαλπ 

16 

ΗΈΒΕΕΝΝΘ 10. το--25. 

«Ὡξοποτ9 - τπῶυχιποπ τό διιλαν τοὶ ἽΝ πιοτὸ τότ 

Ὁ τόδιπο σα τοττ' Ἷ δωποτόπ τόπο - πλασξο οοαρῦΣ ν»1 

Ξῖὺ ρῶδο .-0ουὐτῶῦϑ οἷον τό τοῦθ . ἴδι9 τόν»α 

δοαχο 'ξυαλϑ . οτ'΄'ὶἴ -ὥιοῖω - τόλτέπ «ὐὸν.5 ἃν 

τάξι σ .,Ξ ΠΕΡΕΈΑΙ εὐ ς«ΞῖΞ» -“ αασοσ τόλα 9 9 

πος τρᾶπ ραξα οοῖναϑ μυτέροο -: τσ 5 

-πτὶλτπ δ ὥθσωϑο τ αλτττ -λι πᾶν τ διαςποτ 

5 

ο 

[180 

ἔς τ8 



[τὸ 

[. 7 Ὁ 

ΗΘ. 2. 11---ἰ8] ΒΥΚΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. - 

14 

ΗΈΒΕΕΝ5 Ὡ. τι---τ8. 

τα ἘΝ πὸ Κ (οἷδε. διαὰ τῶν τὺ τέϑαχ πολ 

τόπο τὸ ὑοῦ δαλ :ιχποδυπ οὔσα συπαξοπ 

ἀτοτό τ- αυτός οὐ τότο - δωτῦ τόλ πα Διποὶ 

πόντ τόδ ας ξασο τ νοτάλ ὑχταν μδὸ ἘΝ 

Δ διθπ απ τέλλο τόν ἐϑαδια - τιχ 35 

τάξις αϑδιαδις τ τόλλτς ο΄ λΔισαλ - πολι 

« οὐὐξαν. αοδιαδι χτό 15 οὐ αι - πτοπ 5 

οσλ λα. «ὐδιατοπ ταν ἴδιθπ Διπαλὶ - πέσ αμσα 

λα - λνς ΔΙΌΣ .-Ξ5 τόδια ξοχ «Ὀπτέςς. «αξαν. χ 

τὩ- δλαὰῷ τόδιατοπσ «οὐδ λιππὶ -ῦν λα δαλ 

δι «ἃ - -«διαππὶλ Οὔξασυ οοὐσῦς Οοαλινο 

αν ν ἂν. τλι -: πολτό ,ὐδνπ ὥρὸν ατο οὐπὸ 

λῶν πο τὸ διπθὶ τρδῶπ πῶ οοῦ πςοΐ Ὀτέπ 

«πονῖσ διπσαλ τ αυτλ ,τὸπ τόξααξο λαλῶ τα 

πα Ὁ τόσλτό δια ἰπυνοατη μϑσα χοΐα παπν δι, 

οἷο στό ὑπ τῷ : πλοπ «οὐδλι σπτν 

Ξ ρα, χαρολδιτοπ μλσωλ οοῦ (ϑιατό Διὰ. γροδιτία 

15 

ΗΠΈΒΕΕΝ5 9. 11---ἰπ. 

τσ ἈΚ οὐὐττο-. διαλ ἴων. γχισαν τύξϑασχ σοὶ 

,ππ δι απ εν - λα χοῦ τόδιτό να 

14 

13 

14 

τό 



-ὸ Α ΡΑΙΈΕΒΤΙΝΙΑΝ [(ο]055. 2. 8--ας 

18 

ΟΟΙΌΒΘΙΑΝΒ Ω. 8ὃ--Τσ. 

« ααλϑ αϑο ἃς οθαλω διαὶ Ἴρου δὰ δὶ τέϑοσ πὰ 

ἡ ἽΝ αὐὐδιθ τς αδὸὸ λ το γοτό ,κ.. πόδα 

ἀνά τέχλινον τόδιοῖροσυ τόνα.ἵ ἀλλϑθα - τέξαδαυ 

ἅξαν. ᾿οπ - τόναχτο οαρνο τόλο - τξλο πὶ λον 

.- αὀνα - διωπαδν αθ τύδιαοωλτέπ τὐὐτέλαςο δα 

“ολλασο αὐτὸ λαλπ τάχϊ οὐοπ ἐΞὴ - οὐξοδιῦ. τ 

οπτέ τπισο τόλπ ὭναΝ, ᾿ς οὐὐτονν διτό σαϑπ πο 

πόναστοπ «οδιίανν, 9 τ ναθθ τ πιοῦν .1 σααχὶννο 

- τόδων αϑ τα αν καξαα. ς οδεῖτιο διτό « οὐδν 

- τὐδιαξυοονπ ταν. ἀδι9 τας οδιπιο ϑοτ «5 π 

:ῷ «δι. πιοτέπ τοπαῦ - τόσαλτόπ «διαλεταν τόπο 

οὔαξο « οαὐναςοσ . ααλ ϑοτο - πένδιιτο (κα 

. δὸ τό τς αδιίοθπ «ὐδιαλ ταν ϑοὺςς ἀϑ δια ἣς τάς 

ραρξῶπ τς πόδια στ λα ἐδ ραξασο ᾿ὠὔξα- 

πο - τδιαλοῦδιτό πὶ τὐὄὰϑ ας τόσον τάϑδια 

πόδιν. 55 .-ῷ τοῦτ «οὸνα - ἄϑασλὶ το τοτοπ 

τόδιασῖλ. οτοδι, σλρῦπ Ὁ -ξλ..5 «ὃν. πα οοσ 

τ ποθ, οαὐοδι,. ἀποτο - πδιαλασλα 

«9 « οτδ. ᾿αϑαϑπ 

1 (οά. «πδιατασϑα 

ΓΧΒΡ 

Γ' χθ5 



ΓΤ 24 

Γἀὰῳ}Ὁ 

ΓΤ 158 

(1055. 1. 12---20] ΘΥΕΙΑΓΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. .Ξι. 

« οὐμταας οαὐλτατας οδιλποα τς οαδιολ, 

ππξαλσπ τ παλτο - οῦξο. οὐοο οὐ ΘΝ 9 

« ΑλΞο"Σ. το. 

12 

ΟΟΙΌΒΘΙΑΝΘ 1. 12---20. 

Οτοῦιχτυ Χ οπέοαλω διαὶ πότον ὐδι τόπιχ Ὁ πο 

πέαλαυϑ οσέλαξον « αλαδι. πὴλτ πολ -ϑιλ 

«αλδὸνι. οἷοι ωπχ τόϊοσωνῷ τ τόσ ποτ, Οςοδιιγθλη ,1 

ττϑοπ - τόδιαλιξαὶ ἊΝ το - πέλξον «οδιολλας. 5 

οαοαξσα τόλοταϑ ὸ «9 δωτόπ οὐπσῦ - σὐδισλθο τ 

λα Ξ τέταλτεπ «πόντος. ΘΔΟΩΝ οὐκ - . δάδλιωπ 

τ τόλαλ ,Ἰϑδιτ τῶϑπ τόδιῖ λαλπ τόταλϑ - ἐξ ὄντ 

πποδιτπ το τ πλιῦῖσ δὲν τῶπο πυτθασϑη τόξο 

. τὸ --- πποδυτο . τό - »πανδιτυ τλν τέζοα 

Σ . παλλας- τὰ το :- παν -- τὰ «τ αῖΞ5 

τΞῦ πο οἷο διυτ οὐπθα :: ,Ἰϑδιτόσ ταν. τὸν ΠΥ 

τάχ οὐὐ διό απὸ - απο τῷ τόλαλο τόλαλ 

ον πλαῷ πέσον οὐὐ δυτέπ ποῦ πόδια δαλπ 

- λαῷ πτόο ῶπ οὐὔπ δῦππλ - πδι το εἰϑ 

τσόλαλ τ κτλ δια - Ἰασαοπ τλλαξτο δαὶ τα 

ΞΕ τὶ Ὁ στ ςοπ -Ξπῷ αν τύξλισ. πιπο τ «διαὶ 

πόιξασοπ τῷ . πὸ τπλῖςπ διπ τῷ 

19; 20 



6 

τ. Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ Γ[ὀὈΡΒΠΙρρ. 4. 4--0 

ϑἰατό Ὑλωπ7 ἀξ ἢ βοῶ Ξϑο ἄξῦτα ᾿αΞοτς 

ἀπ - 9 “ἢ σλαδ να τ οὐὐο θα : ολια δὶς τε 

: τύδιαξο. »1 ΔῈ πὸ ΧαΞοασ. πιπν διὸ τϑῖν, »7 

πα ἂκ. τπτλτό οτϑ λισαὶ - έξλοι "1 «πόδια Ξ5 

3» λιλι τξσ τλ ὥοθα - τὸ ἀατθοῦ ϑοτ: 

,1 πασχο σῶα. ξαχοπ δΔυππὰὶ : ΟΣ, δα 

“αι δλκὸ παπτασο τ ϑοαυῖσπ Δαλ παλοαδι 

ωᾶῷ. τόιξοὴτ ιτοῦδιχ. οὶ λαλο - πλ τι διαν δια 

᾿αϑι πλτέπ «ὐὐιναπτσιὸδ ϑοτ τπόρασΞο 

1 

ΡΗΠΊΙΡΡΙΑΝΒ 4. 4---. 

.1 απο διτό ἘῈ οἷς μαξη ῦ ὁναὰ ἴων. πον τόξϑασχ πολ 

»1 οποδιτό Ἰτοτ τόσ ςπϑοὸ -τὰ δαὰῷθ τόξα 

πο τόξο .τ τόχυλο δαλλ τοιδιὸν, αδὸυυτα. 

:ν. Δδωὰῷ πόλι οϑῦς « οὐοδὶ -λ παλιλο οὐ 

οἷς. ααδλιχ, αὐποαὸις τές - τόδιανσλο ϑοτί τδιαλ 

πλτόπ ,πυ τσλασα -- « οἴκοδι, οτί τέτηλτε διαὶ ,π 

ϑιατές ααπαὶ τλι. ποτοῦ λαλ (τὸ Ἰδαξοπ πο 

δαὺ -τῶυτ απ 9 τόσ οαρονθς ἀλδιαχοα 

τῷ δαὰ - ραλοπ τό δαλ τ μλραχο τδιτόπ τόξο 

δαλ- ξαοῖπ τέο δαλ τ μλππ τό δαλ Ὁ ποτ 

τόξα -ναπξοιχον ὃν τὸν το τ απ στοπ ,1 τόξο 

ϑατόπ το μαϑυωδι τὴ οος Ολαθ τ απαιχοδν διυτέπ 

τὰ 

[138 

{τῶ}Ὁ 



τ Τὰ Ὁ 

Γι28 

ξ 12 Ὁ 

Ιο 

ΕΡΠ65. 8. 14--21] ΒΥΚΙΑΟ ΤΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. 

9 

ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ 8. 14---2ι. 

λισπὰὶ Χ οτέποςω. διαλ τυχὸν τάξϑασχ πολ τ4 

οὐσο - τάς δια ,α ,νδιξϑαλῖσἪ πικὸ πόνπί οἵδ ις 

Ὁ πιξοδιχϑ ϑατ τόν Ἰσπέϑο τ πυξοασ τόλαϑ κντοπ 

δὰ ὦ -οδιναπχὸνπ «ας Ἴἴδιαν. τ ἌΝ Δ ΤΥ (6 

τας « αλὐχῖςη ,1 τὩΡΟἿΣΤ ,Χ1 «ἜΣ ὕδι9 οὐ τὸν τ 

πὰ αδαπαὶθπη τόδιαισαιο. ἡ δι τόσο - τατον. 

.« αὐκιδν ΔΔᾺΔ μχισδισθα ,τ οπξῖασ οὐϑοτὶ τάξον 18 

πόδας οἷ τόξο : τόσσος οτδαθ ἀς. δοτέξο 

«διπιωπ τε διατα τό τς αλ οπὸπ τέοξοαν τ ,1 τέλτοα τὸ 

λατο δααλος αλτοδιὸν Δλιππὶ - πάνυ στοπ ,π 

- απσ τόλαλ τῷ ἴδια διλχ πολ - παλτιέπ 20 

οὔ πέδι τό τ λιτός μτέπ τόξα (3 ἴδια Ἰὸωπ δι, 

πόδιν απισ ὸν απ οὶ τς δαξανξον Οὕσοπ καλνν ὑνο οἱ 

ϑατ τὐπ λαὰλ - τασ ὡαρνϑο τέδισινα 

ΞΞΞ μαξϑοττ πνξαλο σ .« οτξαλνλ 

10 

ΡΗΠΊΙΡΡΙΑΝΘ Ὡ. 5---͵Ἰ. 

-ππ τοοδιτόξαν δ. διαλ τῶ. τϑασὥ πρὶ 5 

τόσ οὐὐρονο Θατι τόθ (15 μαϑπσωδιτο αὐτο νι 

λα - ποαλππ ,ν «οδιατον ,»7 αι οτηπ οἵα ὁ 

αὐὔτό πόλι - πλτλ ταν οσοπ τὰ πὰν» -έϑ αν,» 7 

Ιο 



Ὁ Α ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ [ΕΡΠ65. 2. 13-22 

8 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΒ Ω. 13---22. 

13 ολο Ἃ οἷς ρμωποςω. διαλ τιν τοδὶ ᾿ξ σ πολ 

14 

τό 

« οὐιππν ὀϊ' ϑοτ - μα ,Χὸὺς οδισσῦ μαϑυθπ 

οὐ τὰ οὖ :-στάσασυ οὐδοῦ «Ξ ποτε »Υ το 

πέλδιαλο - τσ τοιτνὸι πποσ οὐπο - . -ξΞαλν 

πδιασπϑη διαὶ οο - πὰς τ νκν ο ὥς αι 5 

.- παιἱοδιθ ϑοτ' ππασοσ τ ταξεθο. - σοτρσσι9 

ὄπ χοῦ τόπολ τ ,ἴπρορ' πόυϊδια δπαλ λιν. 5 

πέλτλ ὭΝαΘ πὶ τόπο π τόν ὑπο - πέξαλιν, πο. 

ὡτόδιασϑα δαναλ δὰρ σαϑπ πτέπδοπ το «αἱ ἴδιθπ 

-- πα 3 λα τ πάξαλισ ας αδλ Ἰροϑο τδιο 

τ-ξϑιταυ εὸ τὰ τὸνϑι :: τάϑτασϑη οδοαὶ -έξαλισ 

ταῖς ἐπε ίοῖτ' τέδοο - τι δῖαλ οἵ τπλϑ τυ τὸδὶ 

15 πόλι: μαϑδιαδια κοπέλι πτὺς αδιτ δι 

- πλιτέπ τὸν θα  τπόχχποσς οςὸν»πΞ5 

δέθα -- τόλτοπο τόσ τς οὐασατ δὺς οδνινοδιτεπ 

«9 οἵη -: τόσ οαο.. πδοισ τσ ῦ οὐῦ διτ 

- πῆ Ξο τπο τοτϑ ὅσσα - πρδὸλτ πόλλ Δαλ 

«οδι .Ἰαξανταλπ τ αϑδιξος. αὐϊντ ϑοτ ςῶϑ τ (οἵα 

- νοῦ νυ τπέραλτεπ 

ἴν 

Τ' τοὶ 



Γο Ὁ 

[τοᾶὰ 20 

ΕΡΒ65. 2. 4-- το} 5ΥΕΙΑΟ ΤΠΕΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. ΚΥῚ 

Ὁ ϑαξο Ξε οδισαςστ .πὸς αδιτέα, - εἰ Ξοδια νυν τόλαιϑ 

« οναλο αϑυθπ δα τὰ αὐδλλιοα « αλδιαυπσ τές 

-τόξελς. ΟΤΟΩΣ -λυοὸν αι » Ὁ “14 Θοη.95 

Οἵα τ νοῦν του ἱττ' πδιαλλανπ πλαλῖσ ,π τὴ 

: σα αδο πρραιδιτο πόλη πέννα Διταν τ οπᾶπ 

πα ξο δια "1 μαϑυϑ οὐαλο ολαλ οϑπί ΚΟΥ, ὁ 

« πτῶῦϑῦχ ϑῶσο οὐὔπξο. ΚΟΓΩΣ 7 ὡς πότος 

ἊΝ οὖσ μὰ δρῦν εο οὔὔοσθα τς τόδιπχωποα 

τ διτασ. ϑοτπ Ρ 

γ 

ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ Ὡ. 4---το. 

τέσ ἘΞ οἷς σὰν διαλ τέιλντς. τέξισο πολ 

λα ρον δΔιππλ -ταὐπεῖο δι. τύόδσωπ ,γπ 

οδὰθο ροσοσ τόξαϑο -ὸς δὼ πιρττπ τόπο ςοδιπωπ 

δίς δᾶξηδθ ᾿ πόρυχξο ἀλος δὶ, κοτε, τόδιαυπΣ 9 

τότοιασ. αἂὰϑῷ ᾿ξ. μϑτέοο τας οδι ἘΝ 

Δ ἡ ρδιτόσ τάξαι ἀπαπ τ πέλαστ οὐαραν δα 

Ὡοδοσν κλὶς ἀξαιροσ «ὐδιαπιλα Ἰοόιαν πὶ τάϑαϊδι, 

Δ αὐντὸισ ὰς οαὐν τὰ ἀβξαλνῷ - τόμου στ 

«οδιλαδιθο (Ξ9 πλικ. αδλῷο τ τέπορα -- τόδιαυξι τος 

Ὁ χτ ἀλοδιχ τ τόλτ κλπθας. κπΞὸ τόλ - τπόσυλιέπ 

ὔξὰν οπϑαὰλ μιν πϑδιτα τ αὐνν ἘΝ ττϑας. 

παλι ποι. ἜπαΟ (ΞΣ οδα :- πα οὐοσν95 

ι (ρα. τ τιτ Σ 

8 

τὸ 

6 

7 



20 

23 

᾿ Α ΡΑΙΕΘΤΙΝΙΑΝ [ΕΡΠ65. 1. 17---2. 3 

. αὐτὸ μὴ ᾿τός τές δὶ ,ν.. τέτηλτέπ ὑγο 

Ἰλ τάλπ ρποὰ τέτλτόλ αν διό πόα στο αὰὶ δι 

ΠΕ ΕἸ διπσπὶ - πδλλιίωπ κὐπιπν. ἐαλοτ δι τ λα 

δι θα ,᾿ οὐξαντο «9 τςωλτεπ “Ὡοῖς, πξα. δὰ 

τΝ τσ - πσλτεπ «οὐιαπανν . αλποιδι ,νυ ατοῖδ - 

δ ἀλυτῦτ ὌσυΞο ἌΥΝΞ ὄξοσ. διποτ οἴη 

: ἊΣ 
ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ 1. 17-:Φ. 5. 

λίπα ἘΞ πε υιδικ διαὶ τόιδιδις. τέϑασϑ πολ 

,1 τῷ - τσ οὐκ. τοῖο! τόκλτεπ ,π 

πδαΝ, πα τόξαλοπ τος αολ δὸς - τόδινασς διπ 

. αὐὐπΞπλι τ τνς οαἴκηδι.π «ὐδιατατ9 

τόξου -- - αλόνυτοσ πα τόξο οὐχ το. αν οπδιπ 

ὡ τσπα «ὐδιαδισ - ςοὐιναπχ δπ ,1 ττδιας. ας 

διὰ . αδδιαλπ κλπ τόυϑοῖπσ τόϑοϊδο οὐ τόξα 

τ διαδασλη πόδια τον τὶ Ὁ 5 ΠΕ ΟῚ εὐλο 

-ο παοτσ τόσ λιτολ ττπ τ τόποοπ - κλιωπ 

αὰὰῷῷ τέσολιέπ καλιτα» (πὸ τὸ, -οὐνιτόο - τπένδαξο κι5 

:- οὑτέῶοο δια αὐλυλας. δλαλ εΞ- δλλ τ κυΞας 

πο παρὰ πλ τ᾿ τσξοπ τσ ας, δαλ ϑ δλλο 

2 παϑὺσ τόλαλο -- πον π τος ϑοτί -ἀι .- «-ιὶ-. 

τ-ιῦλαα δὲ χιὺ ὥς τδιοα - "αιὦ νοῦ διαὶ δὲ 

-λαλπ οἵου λα Ξ ΟΝ αΘ ΘΟ κΞ τδισλαλ 

᾿ Οοά.ς, τυ ἐ (οά.ς οδιωῖοπ 

- ο 

[8 
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ΠΠ ον. 5. 14--θ. 2] ΘΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΒΥ. δ 

ΑΞ καστέπ τό τόδιαι το. ϑοτό ,ῶπ τόξο 

᾿υσὸν ὀνοα δῶ, δῦ τόξον ὑνσαθϑ τγύποὸν « τι 

τό» τό δυξο μῷ Ξ οὐδ ποτ τέσαλιέπ 

τξαῷ τ απο ἐπαισυδιπο τ οσ ἘΝ τέξλῷ - διτύ 

Ξ- δ τι ποῦυχϑο, γον τ 

5 

1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ 5. 14---6. 2. 

αὐόιπν ἘΞ ὐτόυϊαο διαὶ τισι ταν τέξϑασ πρὶ 

τόπο μαλοτι ἸΣ ὡς δὰ -“φολ "5 τόσον ἴα 

πολ. οτό πῖπ -ὄὰπο πέλαλ πῶν δον πὸ 

ΕΣ Ολοοπ διππλ ο δὼΞ πλαλ βῶν δνὸ - οδωξο 

οδ πλκ ᾿ς οτατοῖνλ ,π ον ας οὐ» τάδ πας-- 

δὼλ οὔτ. οἷ το : ποῦς οτωσλτ ἂς διποπ 

« τ΄ ον΄ : πτῶῦπϑ στ τόλ οπὰ οἷο κρτό 

δὼλ οπα - πα. πλιπ πῶς τόν.τ-5 οῖλτί 

τδπ τό. τῷ τόσσον .Ξοὸ τόσο ΑΞ, μτα 

 ρωδπο ππν δι απ απὸ τό - νἶπιν. ,Ὸ τόδισιο 

ὡπόμαχξα τὰς ὃ, τῶν ἴπ πα τπόσολτε (Ξὸ τ τόλαλ 

πολ τς π- - παν π απ τέσχιξασχ ὃν ,π ἃ ἘΞ 

το -πΞπαλι ὧϑ τὐλττο τ τέμιχσας τόδ 

τόδλξτο .9 μοδιόο. οσοδιαιπχιτό, ατῶλ (πὶ φλ5 

πρραλδιχτο κατός οτό τέϑλαχτ 55 δος σέ τν 

ι (ρα. ,πξαὰν.- 

6 

9 

Ιο 

14 



10. 

«2 Α ΡΑΓΠΕΒΤΙΝΙΑΝ [Βοπι. 9. 3ο--10. τὸ 

4 

ΚΟΜΑΝΒ 9. 3ο--10. το. 

οὔτέ. οἵ τῷ εἰς μοΐπο. διαὶ τιν. οἱ τέξισ πολ 

πέοτς πὸιτ μὰ οἿ οας τέλι οδλο τένλτοπ οοἴξοτί 

διτοτί - τόδιαλξαυοῦ ἐϑῦπ τ τέοτς τέρας αδνϑο 

πέοποτ -ρασλ - πέοποτ τέραξα τὸν Διο ,π 

πλροδὶπ πόθι αἰοδιτ ποοσξουῦπ νοπϑαλ. αν 

νι θα, ας 5 μιοδιξο τόσ τόσοπ - ποδιαπ ὙἘΠῚ 

ὌΝ, τλ τῷ ᾿ταοτοπ πὸ - λαχάθοπ σὰ -ἐλοοδιπ 

Ὁ γδιαιϑα ΟἹ κϑὰπ .-Θ- ϑαιςς ᾿ϑ'οτ - πότ διαςαξ.» 

ἽΝ πο ποτ τραωδος οτσλπ δος τόςολ τί διαὶ 

“ ολϑ τῶλ τλι τὔῷὋό τολτέπ «ὐδιχοπ .« οτὶς. 

ΦΞιΘοΠΞΩ͂ Ὁ - τσ δ τές "7 ΘΠ -ΟΥ̓ςς οἵ Δ: ας -λ 

τπολτεπ ,π «αοπςὰ πὰς ἀΞαύεοσ κα ὡς ΔΟΠΞΟΥΝἋ 

τέσ τόαξεπ ἘΝ, τέτηλτέπ κηξοαὶσ. - οπβα. ὄνς τ 

πέοτς Ξοδια σαῷὸ τρσαξοπ (-Ξ9 λααδαλ ϑοπολ 

Ὁ τ τῶν. τὰ πβὸσ τόχυτζτ τ πωαξαΣ ϑατ' τ 

-λ τος οὐ οτϑ Ὁ τύ διαυ ποῦ (ΞΔ πέοτς 

διασπ οὐπ τῷ τ-τότθπαχὶ ραω. -- ταξοδὶ 

ΞΑρυΥ ,1Ἱ οἷο τῶ - -ξοοδὰ δια.» »π΄ - τλχλσ 55 

ἀξοτ οἷπ τῷ τπὸλιτ - τό δὼ τῷ ὃ τσ : 

Σ ἁβῖθο “«-:.Ὁ9 τόδὶξο “ἡ »ῷ τάξοτο - τοι ἡ 

. τὰς - αὐποτο -- τι λιππὶ τῷ Διπϑὶ - τ -ἃ ς- 

ο 



Κοηι. 8. 2--“ 17 ΒΘΥΒΙΑΟ ΠΕΟΤΙΟΝΑΚΥ. ΟῚ 

{] 

ΚΟΜΑΝΒ 8. 2--Ι. 

οἷς οπνὰν διαὶ τς ϑωλὸν τόξατ πὸ 

[30 τόμ στο οὐρα τόνν τόνοῦν τὰ τηροα Ξπὰ [Ὁ] 

«διαχυσ ὃν ττόδιαῦποα τόδιλδιοοπ σροσσνν ὥο. δυμιν : 

ὥραν, τσ χυτός τόροοπ τύξοϑ τόροαξοιπ πνι 

:Δκο τ-πόδλιωπ πτςπ τόδιαξοπο «ὐἴπιλ τέςηλτ 

-πμῶβξπο τόδλδλιοολ κοδι (Ξιν τόδιλλιοοσ ,π «ϑλοπ 

πιϑαϑπη ἈΟΞ Ὁ εἰξοδι. πάω αξινῦπ “ΔΩ͂, διππὶ 4 

Ἐ 74 πϑηθη τὰ καλοῦ τένοῖπο τόλιό - μόλοξο τάν 9 

τάνούπϑη »Ἱ οδς πραβιχωδιξης αὐτο ἴῶῶῦς αλοοο 

ιο »1 Δισϑλ τ ἀλσα τῶν τένοῖπ πὶ τόδιπχ - τόν οῦπ 6,7 

-λπ δαλ οὐ ασπϑπλινο πτοςπ εὐδιατωπ 

ϑοτ τ τόππνδιστο τῶλ τόολτπ τὰ τοαξελ 8 

« οἵαορχ. . νοῦ τότϑποτ 0 το τόλια. τόλ τὰ 

« οδιτό δνωξνε ὸπ « οὐκί αλλ. - -π αλλ. 

ι: ΟῚ Θοτό τ. τὸ -:τένοῖχϑ -πλκ πιο 5315 

40 ϑιοτ τ δυτό τς τὸ τς δῷ τξας. τέςηλτέπ 

δῶσ οὐ δὰλ Οήοο τ 5 δια πόαστοπ ταν ΟἹ 

δαθλ τὸ δὸπὸο πναας αδϑ τπέαστοπ τὸς πῇ το 

σὸς τό τ πέοσς λισπὶ πῶ τ τνοῦ - τόδλλιο τ 

ὁ ξὰϑ εΞὸ τέσ οὐαοὰλ αι οτόπς πὶ «τ» ΟἿ 

πόναστ σον Ὄιοτέπ οὐ τ αϑ πῶϑΣ. τε δι.» 

«. αὐὐἴαλαθ τσ ον τ. τ πόδι. το ..5 .Ξ 

. αὐ5 -ξο. τέσλτέπ «νοῦπ Διππαλὶ ὁ πάρδιαντη 

1 ἄδοϑὶ ραᾶῦβ ὡ. 6. 2. (ρα. τάλιεεπ 



ωι 

6 

-ὰς Α ΡΑΙΕΒΘΤΙΝΙΑΝ ΒΥΕΙΑΟ ΓΕΟΤΙΟΝΆΑΚΥ. [8 οπ|. θ. 3- τι! 

2 

ΒΟΜΑΝΒ 6. 3-- 11. 

᾿ξ οἵ διαλ τόνδ τέϑας πολ 

- οδιιαλ πὶ λο λαὰπ ποὺς οι δὲν 

εοὐβοδιτέο γσαν τό σρδιαξας τ τόαχτο ὡαραν 

ἝΩΙ τύξυλυςοῖ «ὐδιαξοσττ .α «ποὖναι. 59 τα τξαν. « Οτ 

οτλο τναῦδιόπ τὐὀιαξισ νι τ΄. δλιτῦ (19 (Ξῦ τόσο 

οι τὰ ἰδ - Ὅσα πὶ διοπαθ τό (ϑοτί 

τ τοδνα Ξοπ Α τόδιαξοπλ πὶ ρῦπθν. διτέ «ρὸν ς.5 

"ΠΏΣ 71 τόπο τ μοτόςσ μτ τοόισπκον οτό τόλτί 

Δα τ ατας πὺνοτ τέσδις. τόχολθη οοἵδΞο 

Οσξαστο ,οὰ τλ παὰιπὶ ττπόδβδιωπ σπῖν αα λλϑδοπ 

πσόδλδιο τὸ οπὰ πὴ δατοπ τὰς πα : τύδλθιρδ τό 

οὐπέπ ρτ κξοοωθ τόσο ὋΣ. ρωδοτέξη τὸς τό 

ΟΞ πῦρ πο τένιχτοπ ,π γτό γα πὸ Ὁ στην. χκα 
πο τλ πος τόδιασπα. - δυιτόξο τόλ παν πάνδοξο 

τόπο τὸ ὄπ τόδλδιων ,υ δωτοπ ἸΝ τῷ τ σιὶςς 

« οι «δον πλοῦ τ τόσλτόλ οσῦ ,τόν κυσὶ τόξα 

αἰ τύδιλλι τὸ ρωόῶτος αοὐτοῖν μπχατῦ σοοο 

“αΣχ οαροαν5" τόῖΞ2 οι πλπλ »Δ 

γ 
5] 

ο 



ΙΕ ΞΝΥΝ ΘΥΕΤΑΣ ἘΕΕΤΙΘΝΑΥ. 

τιϑπο τέζιτπ κϑξνχ9 

5 οὴ5 τύσπσαοτ τόνοϊο 

'ἱξοδ πουλιέπ τὐϑοπλο τσ τοῖς πολ 

τα. το δι «οδιαδς, τυ. οσλαδ ἴΞοπ πόδιανιλν, 

οϑῦτ 

1 

ΚΟΜΑΝΒ 5. τ--π. 

τόδιτν τό ἐν 5ἰς οσνιν διὰ πότε τέξσυ το 

ωσλαῦ ἴξοπ 

τ ὦ ἀρ παλιν αλταιαῦ γποὺς οτό κλοπνς τ 
τα - πόναστο οὐδοῦ, ἴον τῶν Ἰὸι9 - τσηλτε διαὶ 

τοὶ τόδιαλξα τ9 ἘΝ πο -: πλαλτο ϑοτ κϑπ 

υϑδισϑοα "Δ χαξο το κυτ «51 οτος - τόπνν 

πλκ ν τὶ - παλιν «ὐιναπξτὸπ πίσω δ 

πο ςαοδα οοπο τ τές αν 5 ὐλϑδι στο κατ ϑοτί 

« αοτῷ ,17 τόδιαυτϑαςσοι λιτλτο οὐ οὐἴϑαρο 

,π δίσαὶ διῶ τὸλ ν᾿ σξο -ἴξο ,ν5 τδοπϑ 

τέσπαοπ τόροῦθ τ αλισισλο τόλιθς, τσωλτεπ ςοδιπι.» 

τὰ ὡϑουδιττ ,1 τόπο 

" 

[Ὁ] 
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